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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian Tindakan Kelas ini adalah kelas IV SDN Pangluyu, 

Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. 

a. Identitas Sekolah 

1) Nama Sekolah  : SDN Pangluyu 

2) NSS/NPSN  : 101021005010/20233954 

3) Tipe Sekolah  : A/A1/A2/B/B1/B2/C/C1/C2 

4) Alamat Sekolah  : Jln.Pangjeleran Desa Cigintung 

 : Kecamatan Cisitu 

 : Sumedang 

 : Jawa Barat 

5) Telepon/HP/Fax  : 

6) Status Sekolah  : Negeri 

7) Nilai Akreditas Sekolah : B 

) Tahun didirikan   : 1975 

9) Status kepemilikan Tanah : Wakaf 

10) Status Bangunan   : Milik Pemerintah Desa Cigintung 

Luas Seluruh Bangunan 1213 M2 

 Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di SDN Pangluyu karena 

lokasi Sekolah Dasar strategis sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanaan 

kegiatan penelitian. 

 

Berikut adalah denah SDN Pangluyu 



 

22 
 

 
 

Gambar 3. 1 Denah SDN Pangluyu 
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2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian tehadap peningkatan kemampuan 

gerak dasar siswa dalam pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya 

jongkok, di laksanakan dalam waktu tiga bulan dari bulan Desember 

hingga bulan Juni 2017. 

Berikut adalah Tabel 3.1 jadwal penelitian. 

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian 

 

 

B. Subjek Penelitian 

Subyek yang digunakan dalam Penelitan Tindakan Kelas ini adalah kelas IV 

SDN Pangluyu.Jumlah siswa 25 orang, yang terdiri dari Laki-laki dan Perempuan. 

Alasan peneliti mengambil subjek ini adalah karena kemampuan siswa kelas IV 

SDN Pangluyu kurang dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok, hal ini 

disebabkan karena pembelajaran Penjas yang biasa dan sering dilakukan adalah 

permainan bola voli. 

No Kegiatan 

Target waktu 

Desember 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 2 3 4 

1 
Penyusunan 

Proposal                          

2 
Seminar 

Proposal                            

3 
Perbaikan 
Proposal 

                           

4 
Pembuatan 

Instrumen 
                           

5 Perizinan                            

6 Penelitian 
                            

7 

Pengolahan 

dan 

Analisis 
Data 

                            

8 
Penyusunan 
dan Revisi                             

9 
Sidang 
Skripsi                             
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C. Metode Dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

a. Pengertian Penelitian 

Para ahli telah mengemukakan mengenai Penelitian Tindakan Kelas, 

diantaranya menurut Ebbut (dalam Wiriaatmadja, 2014, hlm. 12) yang 

mengemukakan bahwa, “Penelitian Tindakan Kelas adalah kajian sistematik 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 Suherman (dalam Sari, 2015, hlm. 20) “PTK merupakan 

suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek 

pembelajaran di kelas lebih profesional”. 

Dari pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilakukan dalam upaya perbaikan untuk 

meningkatkan hasil belajar melalui tindakan-tindakan tertentu agar tercapainya 

tujuan belajar yang diinginkan. Penelitian Tindakan Kelas juga merupakan suatu 

cara memperbaiki masalah-masalah yang guru hadapi dalam praktek pendidikan. 

b. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk meningkatkan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran. Menurut Boro (dalam Sumadayo, 2013, hlm. 22) 

“tujuan utama penelitian ini adalah pengembangan keterampilan guru berdasarkan 

pada peroalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi guru pada kelasnya sendiri, 

sedangkan menurut Hanifah (2014, hlm.9) “tujuan PTK adalah melaukan 

perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses 

pembelajaran”. Berdasarkan pemaparan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan Penelitian Tindakan Kelas adalah sebagai pengembangan kinerja guru 

dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan guru 

selama pembelajaran kearah yang lebih baik lagi sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 
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2. Desain Penelitian 

Model yang digunakan dalam Penilitian Tindakan Kelas ini mengacu pada 

model siklus Kemmis dan Taggart. Dalam Penelitian Tindakan Kelas model 

Kemiss dan Taggart ini melalui 4 siklus. Siklus tersebut dimulai dari perencanaan 

(planning), tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi (reflection). 

Berikut adalah gambar Model Spiral dari Kemmis dan Taggart 

 

 

Gambar 3. 2 Penelitian Tindakan Kelas 

Model Spiral dari Kemmis dan Taggart (1988) 

Berdasarkan desain penelitian diatas, langkah awal adalah melakukan sebuah 

perencanaan yaitu peneliti membuat RPP sebagai acuan untuk melakukan 

pembelajara. Setelah itu, peneliti melakukan tindakan dengan 
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mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini 

guru juga bertindak sebagai observer degan mengamati kegiatan pembelajaran 

yang sedang dilakukan. Setelah melakukan pengamatan dan guru sudah 

mendapatkan catatan tentang pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah 

merencanakan kembali dengan data yang sudah diperoleh sebelumnya. 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan berbentuk siklus yang mengacu pada 

model spiral kemmis dan Mc. Taggart ( Dalam Wiriaatmadja, 2014, hlm. 66 ) 

yang dimulai dari suatu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi, kemudian 

mengadakan perencanaan kembali untuk siklus selanjutnya. Pelaksanaan siklus 

dilakukan secara berulang-ulang sampai peningkatan yang diharapkan tercapai.  

Adapun pelaksanaan setiap siklus pada pembelajaran gerak dasar pukulan 

rounders dengan modifikasi alat pukul dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Perencanaan  

Langkah pertama dalam penelitian adalah meminta izin pada kepala sekolah, 

guru Penjaskes di sekolah untuk persetujuan melakukan observassi langsung 

terhadap pelaksaan pembelajran Pendidikan Jasmani tentang pembelajaran gerak 

dasar mendarat lompat jauh dengan metode bermain melompati parit pada siswa 

kelas IV SDN Pangluyu. Tujuan dari melakukan observasi itu sendiri adalah 

untuk memperoleh data awal. Setelah peneliti memperoleh data awal, selanjutnya 

membuat perencanaan pembelajaran gerak dasar lompat jauh untuk meningkatkan 

hasil pembelajaran gerak dasar lompat jauh. 

2. Tindakan   

Dari masalah diatas peneliti melakukan pemecahan masalah dengan 

menggunakan metode bermain melompat yang lebih fokus pada tahap mendarat 

dalam lompat jauh gaya jogkok dengan melakukan beberapa siklus, yaitu : 

1. Siklus I : 

a. Kegiatan awal pembelajaran : 

1) Guru melakukan apersepsi mengenai pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

sebelum kegiatan pembelajaran. 

2) Guru menjelaskan tujuan permainan melompati parit 
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3) Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

4) Mengkondisikan siswa ke arah pembelajaran yang kondusif memusatkan 

perhatian siswa terhadap pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

b. Kegiatan inti 

1) Guru mendemonstrasikan gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

2) Guru melaksanakan pembelajaraan lompat jauh dengan metode permainan 

melompati parit dengan  lebar 60 cm, dengan posisi ketika mendarat lutut 

ditekuk serendah mungkin. 

3) Siswa melakukan pembelajaran Permainan Melompati Parit secara bergantian 

tanpa awalan dan dengan awalan.  

4) Siswa melakukan lompatan dengan satu Permainan Melompati Parit dengan 

menggunakan botol dan tali selanjutnya akan ditambah satu modifikasi lagi. 

5) Siswa melakukan permainan melompati parit sebanyak 3 kali. 

c. Kegiatan akhir 

1) Guru memberikan arahan kepada siswa utuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan yag terdapat pada pembelajaran yang telah di laksanakan. 

2) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah di 

laksanakan. 

2. Siklus II : 

a. Kegiatan awal pembelajaran : 

1) Guru melakukan apersepsi mengenai pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

sebelum kegiatan pembelajaran. 

2) Guru menjelaskan tujuan Permainan Melompati Parit 

3) Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

4) Mengkondisikan siswa ke arah pembelajaran yang kondusif memusatkan 

perhatian siswa terhadap pembelajaran lompat jauh gaya jongkok.  

b. Kegiatan inti 

1) Guru mendemonstrasikna gerak dasar lompat jauh gaya jongkok. 

2) Guru melaksanakan pembelajaraan lompat jauh dengan metode permainan 

melompati parit dengan 70cm, dengan posisi ketika mendarat lutut ditekuk 

serendah mungkin.  
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3) Siswa melakukan pembelajaran Permainan Melompati Parit secara bergantian 

tanpa awalan dan dengan awalan.   

4) Siswa diberi kesempatan melakukan permainan ini sebanyak 3 kali. 

c. Kegiatan akhir 

1) Guru memberikan arahan kepada siswa utuk memperbaiki kekuragan-

kekurangan yag terdapat pada pembelajaran yang telah di laksanakan. 

2) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah di 

laksanakan. 

3. Siklus III : 

a. Kegiatan awal pembelajaran : 

1) Guru melakukan apersepsi mengenai pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

sebelum kegiatan pembelajaran  

2) Guru menjelaskan tujuan Permainan Melompati Parit 

3) Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

4) Mengkondisikan siswa ke arah pembelajaran yang kondusif memusatkan 

perhatian siswa terhadap pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

b. Kegiatan inti 

1) Guru mendemonstrasikna gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

2) Guru melaksanakan pembelajaraan lompat jauh dengan metode permainan 

melompati parit dengan lebar 80cm, dengan posisi ketika mendarat lutut 

ditekuk serendah mungkin.  

3) Siswa melakukan pembelajaran Permainan Melompati Parit secara bergantian 

tanpa awalan dan dengan awalan.  

4) Siswa diberi kesempatan melakukan permainan lompat parit sebanyak 5 kali. 

c. Kegiatan akhir 

1) Guru memberikan arahan kepada siswa utuk memperbaiki kekuragan-

kekurangan yag terdapat pada pembelajaran yang telah di laksanakan. 

2) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah di 

laksanakan.  

3. Obsevasi 

Selama melaksanakan tindakan pembelajaran, guru sebagai peneliti bertindak 

sebagai observer atau mencatat segala temuan dalam pelakssanan pembelajaran 
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yang berhubungan dengan fokus penelitian Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya 

Jongkok. Hal- hal yag diamati selama proses pembelajaran adalah aktifitas siswa 

selama melakukan pembelajaran. 

4. Refleksi  

Guru sebagai peneliti melakukan analisis dan refleki hasil tindakan 

pembelajaran, untuk keperluasan analisis di lakukan dengan memeriksa lembaran-

lembaran pengamatan tentang catatan data yang di temukan di lapangan, mengkaji 

satuan pembelajaran dan hasil kegiatan siswa. Dari hasil tersebut di jadikan bahan 

rekomendasi untuk bahan perencanaan siklus selanjutnya bila hasil dari kegiatan 

siklus yang telah di lakukan belum mencapai tujuan. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. IPKG 1 

Lembar Instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1) adalah sebagai alat 

ukur kemampuan peneliti dalam merencanakan pembelajaran yang dilakukan. 

Khususnya dalam pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok dengan 

metode bermain melompati parit. 

b. IPKG 2 

Lembar Instrumen Penelitian Kinerja Guru 2 (IPKG 2) adalah sebagai alat 

ukur kemampuan peneliti selama melakukan proses pembelajaran yang 

dilakukan yaitu pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok dengan 

metode bermain melompati parit. 

c. Lembar aktifitas siswa 

Lembar aktifitas siswa ini digunakan untuk mengetahui bagaimana aktifitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini terkait dengan disiplin, 

keberanian dan percaya diri siswa selama pembelajaran. 

d. Wawancara  

Menurut Goetz dan LeCompte (dalam Wiriaatmadja, 2014, hlm.117) 

“wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal 

kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan 

hal-hal yang dipandang perlu”. 
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Berdasarkan pemaparan diatas wawancara adalah suatu proses untuk 

memperoleh informasi dari sudut pandang orang lain dari orang-orang yang 

dianggap mengetahui informasi dengan menggunakan sebuah pertanyaan yang 

diajukan. Wawan cara ini dilakukan kepada Guru dan Siswa yang berkaitan 

dengan pembelajaran Pendidikan Jasmani untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan. Teks wawancara Guru dan Siswa terlampir. 

e. Catatan lapangan 

Catatan lapangan di dapat selama proses pembelajaran baik itu dilihat atau di 

dengar secara langsung. Catatan lapangan adalah hasil dari pelaksanaan kita 

yang didapat selama pembelajaran berlangsung. Peneliti mencatat segala temuan 

atau masalah selama pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

dengan metode bermain melompati parit. 

f. Tes Praktek 

Tes praktek ini dilakukan untuk mengetahui hasil setiap individu dari 

pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok menggunakan metode 

permanan melompati parit. 

2. Alat Pengumpul Data 

a. Format IPKG 1 terlampir 

b. Format IPKG 2 terlampir 

c. Format aktivitas siswa terlampir 

d. Format Wawancara terlampir 

e. Format Catatan Lapangan terlampir. 

f. Format Tes Praktek terlampir. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan dari setiap kegiatan pelaksanaan siklus Penelitian 

Tindakan Kelas ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan 

data yang terkumpul dengan pemikiran yang logis dan dituangkan dalam bentuk 

kata atau penjelasan. Teknik pengeolahan data dalam peneliti ini dilakukan 

melalui tahap pengumpulan data dari beberapa instrumen penelitian. Pada tahap 

ini data mentah yang diperoleh dari beberapa instrumen yaitu IPKG 1, IPKG 2, 

aktivitas siswa, hasil tes praktek lompat jauh gaya jongkok. Setelah semua data 
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sudah terkumpul, baru dilaksanakan pengolahan data pada saat refleksi dari setiap 

tindakan pada setiap siklus. 

Teknik pengolahan data untuk tes hasil belajar dilakukan dengan menghitung 

presentase jumlah peserta didik yang tuntas dan yang belum tuntas. Data tes hasil 

yang digunakan peneliti berupa penilaian sikap, pelaksanaan dan penilaian kinerja 

guru. 

2. Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 89) bahwa 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematika data yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangam dan bahan-bahan 

lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unti menyusun pola, melakukan sintesis, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami dan tetunya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilkukan setelah pengumpulan 

data dan pengolahan data, dalam prosesnya analisis data dimulai dengan menelaah 

dan mempelajari seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber, 

kemudian data tersebut direduksi dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi yaitu 

ilustrasi awal yang menggambarkan mengenai keseluruhan isi teks.Selanjutnya 

data tersebut disusun dan dikategorisasikan, kemudian disajikan, dimaknai, dan 

terakhir di periksa kebenarannya. Analisis data dilakukan melalui ditiga tahap 

yaitu sebagai berikut. 

a. Tahap pertama yaitu reduksi data adalah proses penyederhanaan yag 

dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan pengabstraksian data mentah 

menjadi informasi bermakna. 

b. Paparan data adalah proses penampilan data secara lebih sederhana dalam 

bentuk paparan naratif, respentasi gerak dan sebagainya. 

c. Penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian yang telah 

diorganisasikan dalam bentuk penyetaraan kalimat  atau formula yang singkat 

dan padat tetapi mengandung arti luas. 

I. Validasi Data 

Keabsahan data penelitian dapat dilihat dari kemampuan menilai data dari 

aspek validitas data penelitian. Menurut Hopkins (dalam Wiriaatmadja 2014, hlm. 
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172)“Untuk menguji validitas penelitian dapat dilakukan dengan teknikmember 

chek, Triangulasiaudit trail, dan expert opinion”.  

1. Member chek 

Member chek adalah memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 

informasi datayang diperoleh selama observasi atau wawancara dengan cara 

mengkonfirmasi dengan guru dan siswa melalui diskusi pada akhir tindakan. 

Adapun proses kegiatannya yaitu memeriksa : 

a. Daftar hadir kelas V SDN Hegarmanah 

b. Nomor Induk Siswa 

c. Jadwal pelajaran 

2. Triangulasi 

Triangulasi yaitu memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti, dengan 

membendingkan terhadap hasil yang diperoleh mitra peneliti secara kolaboratif. 

Maka peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut. 

a. Kegiatan yang divalidasi data 

1) Mengkaji kurikulum yang berlaku.  

2) Menentukan materi yang sesuai dengan program pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan kelas IV.  

3) Disesuaikan dengan kompetensi. 

4) Disesuaikan dengan kompetensi dasar.  

b. Waktu pelaksanaan 

Hari : Jum’at 

Tanggal : 21-04-2017 

Tempat : SDN Pangluyu 

c. Peneliti mengadakan diskusi dengan : 

Guru penjas : Toha, S.Pd. 

NIP  : 196504051986101006 

Kepala Sekolah : Kholil, S.Pdi 

NIP  : 19580819197811102 

3. Audit trial 

 Audit trial yaitu mengecek kebenaran prosedur dan metode pengumpul data 

dengan cara mendiskusikan dengan pembimbing dan teman sejawat yang 
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berpengalaman dalam melakukan penelitian atau pembimbing yang bersangkutan. 

Kegiatan tersebut harus tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran 

tentang : 

a. Data awal (hasil observasi) gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

menggunakan modifikasi permainan melompati. 

b. Data akhir hasil observasi nilai aktivitas siswa dan nilai akhir belajar siswa 

pad setiap siklus dalam pembelajarangerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

menggunakan modifikasi permainan melompati. Membandingkan dan 

mendiskusikan serta menganlisis data tersebut.    

4. Expert opinion 

 Expert opinion dilakukan dengan cara mengkonsultasi hasil temuan peneliti 

kepada para ahli. Dalam kegiatan ini, peneliti mengkonsultasi hasil temuan 

peneliti kepada pembimbing untuk memperoleh arahan dan masukan sehingga 

validasi temuan penelitian dapat dipertanggung jawabkan.   

Kegiatan ini diawali dengan pertemuan antara peneliti dengan 

pembimbing, yaitu. 

a. Tatang Muhtar, M.Si.  

Pembimbing I. 

b. DinarDinangsit, M.Pd 

Pembimbing II. 

Untuk mengadakan pengecekan akhir dalam penemuan penelitian agar 

diperoleh kesahihan. Sedangkan waktu pelaksanaannya yaitu :  

a. Pelaksanaan pengajuan dan pembuatan proposal penelitian.  

b. Pelaksanaan bimbingan penyusunan penelitan.  

Masalah yang akan dibahasnya bisa dilihat sebagai berikut : 

a. Masalah penelitian. 

b. Pemecahan masalah. 

c. Hasil penelitian. 

Pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok menggunakan 

modifikasi permainan melompatikaya akan pengalaman emosional dan aneka 

kaya emosi terlihat didalamnya dan mampu menyediakan kesempatan untuk 

memperlihatkan kualitas atau karakter siswa dalam pembelajaran. Dalam 
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penelitian ini metode pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

menggunakan modifikasi permainan melompatiyang dipakai bersangkutan dengan 

disiplin ilmu yang telah dipelajari selam perkuliahan berlangsung.  

 

 


