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METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasipenelitianinidilaksanakan di SDN Tanjungjaya, 

KecamatanCisitu,KabupatenSumedang.Pemilihanlokasiinididasarkanpadaadanyap

ermasalahanpembelajarangerakdasarlarijarakpendekdalampembelajaranatletikkhu

susnyapadasiswakelas V.Selainitulokasi SDN 

Tanjungjayastrategisdengandomisilipeneliti.Sebab SDN Tanjungjaya, Kecamatan 

Cisitu, Kabupaten Sumedang adalah tempat penelitiditempatkanuntukmengikuti 

Program PengalamanLapangan (PPL).Program 

pengalamanlapanganmerupakansalahsatukegiatan yang 

wajibdilaksanaanolehmahasiswaUniversitasPendidikan Indonesia 

KampusSumedang (UPI) semester VIII.Sehingga hal tersebut mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan informasi yang 

harusdidapat tidak terlalu sulit. Peneliti berupaya mempebaikidan meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran lari jarak pendek melalui permainan 

simpan kelereng dengan metodekooperatiftipe TGT di anggap bisa meningkatkan 

hasil pembelajan siswa terutama pada materi gerak dasar lari jarak pendek 

(sprint). Berikut adalah denah SDN Tanjungjaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.1
Gambar 3.1 Denah SDN Tanjungjaya Gambar1.3.1. Denah SDN Tanjungjaya 
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B. Subjek Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Tanjungjaya tahun 

ajaran 2016/2017. Jumlah siswa sebanyak 28 orang terdiri dari siswa perempuan 

sebanyak 14 orang dan siswa laki-laki sebanyak 14 orang. Karakteristik 

keseluruhan siswa kelas V pada saat pembelajaran kurang aktif. Sifat siswa yang 

kurang aktif ini kurang diarahkan sehingga penguasaan gerak dasar lari jarak 

pendek pada pembelajaran atletik ini belum mencapai KKM yang diharapkan. 

Berdasarkan urian di atas, peneliti mengambil subjek penelitian yaitu siswa kelas 

V SDN Tanjungjaya untuk meningkatkan kemampuan siswa pada gerak dasar lari 

jarak pendek dalam permainan simpan kelereng menggunakan model kooperatif 

TGT. 

C. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran atletik gerak dasar lari jarak pendek 

dengan permainan simpan kelereng menggunakan model kooperatif TGT di SDN 

Tanjungjaya pada siswa kelas V diperkirakan memerlukan waktu sekitar lima 

bulan terhitung dari Febuari 2017 samapi Juni 2017. Berikut adalah jadwal 

pelaksanaan penelitian. 

Table 3.1. Jadwal Pelaksananaan Penelitian 

No Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan Tahun 2016/2017 

Januari Febuari 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 
Perizinan ke SD                         

2 
Pengambilan 

Data Awal 

                        

3 
Wawancara dan 

Observasi 

                        

4 
Pembuatan 

Proposal 
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Kegiatan 

                Waktu Pelaksanaan Tahun 2016/2017 

Januari Febuari 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 

5 
Seminar 

Proposal 

                        

6 
Revisi dan 

Perencanaan 

                        

7 
Pelaksanaan                         

 

a. Siklus I                         

b. Siklus II                         

c. Siklus III                         

8 
Pengolahan dan 

Analisis Data 

                        

9 
Penyusunan dan 

Revisi 

                        

10 
Pemantapan                         

11 Sidang Skripsi                         



 

45 

 

 
 

D. Metode dan Desain Penelitian 

1. MetodePenelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Metode ini digunakan karena adanya permasalah dalam 

pembelajaran untuk selanjutnya dicarikan solusi agar terjadi peningkatan hasil 

belajar.  

Sebagaimana dijelaskan oleh Hopkins(Wiriaatmadja, Model Penelitian 

Tindakan kelas, 2005, hal. 11) penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, 

suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri atau suatu usaha 

seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi sambil terlibat dalam 

sebuah proses perbaikan dan perubahan”.  

Hal ini dipertegas oleh pendapat Rapoport(Wiriaatmadja, Model Penelitian 

Tindakan Kelas, 2005, hal. 11)yang mengartikan bahwa “penelitian 

tindakan kelas untuk membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis 

persoalan yang dihadapi dalam situasi darurat  dan membantu pencapaian 

tujuan ilmu sosial dengan kerjasama dalam kerangka etika yang disepakati 

bersama”.  

 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

memecahkan permasalahan serta meningkatkan hasil pemebelajaran dilapangan, 

maka peneliti menggunakan meode penelitian tindakan kelas. 

2. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan berbentuk siklus 

yang mengacu pada model spiral Kemmis dan Mc. Taggart, dimulai dari tahap 

perencanaan (plan), tindakan (action), pengamatan (observe) dan refleksi (reflect). 

Kemudian mengadakan perencanaan kembali untuk siklus selanjutnya. Siklus 

yang direncanakan dan dilaksanakan menggunakan tiga siklus. Gambaran 

prosedur atau alur penelitian ini tampak pada gambar berikut. 
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Gambar2.3.2. Bagan Model Spiral Kemmis dan Mc. Taggart 

(Wiriaatmadja, Model Penelitian Tindakan Kelas, 2005, hal. 66) 

 

BerikutinimerupakanpenjelasankomponenpenelitianmenurutSuherman(Sumarno, 

Mimbar Pendidikan Dasar, 2016)yaitu:  

1. Rencana: Rencanatindakanapa yang akandilakukanuntukmemperbaiki, 

meningkatkan, atauperubahanprilakudansikapsebagaisolusi. 

2. Tindakan: apa yang dilakukanoleh guru 

ataupenelitisebagaiupayaperbaikan, peningkatanatauperubahan yang 

diinginkan 

3. Observasi: mengamatiatashasilataudampakdaritindakan yang 

dilakukanataudikenakanterhadapsiswa 

4. Refleksi: penelitimengkaji, melihat, 

danmempertimbangkanatashasilataudampakdaritindakandariberbagaikriter

ia 

Dapan di jelaskan pula tindakan (planning), yaitu rencana tindakan yang 

akan dilaksanakan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau perubahan perilaku 

sebagai solusi. Penerapan tindakan (action), yaitu sesuatu yang akan dilakukan 

oleh peneliti sebagi upaya perbaikan, perubahan dan peningkatan yang 

diinginkan,. Mengobservasi yaitu aktivitas mengamati proses dan hasil dari suatu 

tindakan yang akan dilakukan terakhir melakukan refleksi (reflection), yaitu suatu 

kegiatan mengkaji dan melihat dan mempertimbangkan hasil dari suatu tindakan. 

Jika hasil refleksi menunjukan perlunya dilakukan perbaikan atas tindakan, maka 

rencana tindakan yang akan dilaksanakan berikutnya mengulang suatu tindakan 
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dengan cara memperbaiki atau mengoptimalkan dari suatu tindakan sebelumnya. 

Demikian seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat dipecahkan secara 

optimal. Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis dan Mc Taggart ini 

merupakan pengembangan dari konsep dasar dalam berbagai model penelitian 

tindakan, terutama dalam Penelitian Tindakan Kelas. Keempat tahap tersebut 

harus dilakukan oleh peneliti pada siklus yang akan dilakukan. Kemudian pada 

siklus berikutnya perencanaan serta pelaksanaan penelitian yang telah direfleksi 

sebelumnya menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan siklus selanjutnya. 

Dengan demikian, penulis dapat merancang beberapa siklus diantaranya: 

siklus pertama peneliti melakukan tindakan untuk mencapai ketuntasan gerak 

dasar lari jarak pendek dalam atletik. Apabila siklus pertama tidak berhasil, maka 

peneliti akan melakukan siklus kedua sesuai dengan permasalahan yang terjadi 

pada siklus pertama. Apabila siklus kedua tidak berhasil maka peneliti akan 

melakukan siklus ketiga sesuai dengan pada permasalahan yang terjadi pada 

siklus kedua. 

E. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian yang di dalamnya terdiri dari suatu komponen 

yang dikatakan sebagai satu siklus adalah sebagai berikut, 

1. Perencanaan Tindakan (planning) 

a. Meminta ijin kepada kepala sekolah. 

b. Membuat rencana pembelajaran gerak dasar lari jarak pendek dengan 

permainan simpan kelereng menggunakan model kooperatif TGT. 

c. Menyiapkan alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran. 

d. Membuat lembar observasi maupun catatan lapangan untuk melihat 

kinerja guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran untuk 

mengetahui kemampauan dalam pembelajaran gerak dasar lari jarak 

pendek di kelas V SDN Tanjungjaya. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yaitu proses pembelajaran menggunakan metode 

demontrasi dan penugasan yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 
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1) Siswa dibariskan menjadi 4 berbanjar untuk melakukan berdoa bersama 

sebelum memulai pembelajaran. 

2) Guru melakukan apresiasi sebelum kegiatan pembelajaran. 

3) Guru komunikasikan tujuan pembelajaran. 

4) Pemanasan dikemas dalam sebuah permainan sederhana yaitu hayam dan 

careh. 

b. Kegiatan inti pembelajaran 

1) Siswa dibariskan menjadi dua sap satu sap terdiri dari 17 siswa. 

2) Siswa diberi dibagi menjadi 2 kelompok 

3) Siswa melakukan permainan simpan kelereng dengan peraturan yang 

telah di jelaskan sebelumnya. 

4) Siswa melakukan perlombaan permainan simpan kelereng dan guru 

mengontrol pembelajaran. 

 

c. Kegiatan akhir pembelajaran 

1) Siswa dan guru melakukan refleksi. 

2)  Siswa melakukan tes akhir. 

3) Melakukan evaluasi yaitu mengenai kinerja guru dan aktivitas siswa 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung selama 

proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi maupun 

catatan lapangan kinerja guru dan siswa. Sesudah penyampaian materi, 

siswa melakukan pos tes untuk memperoleh perkembangan kemampuan 

individu siswa dalam pembelajaran atletik lari jarak pendek. 

3. Observasi 

Obserpasi dilaksanakan pada 22 febuari 2017 dan dilanjutkan pada kegiatan penelitian di 

bulan April 2017. Observasi ini dilakukan terhadap:  

a. kemampuan siswa dalam gerak dasar lari jarak pendek pada pembelajaran atletik 

melalui permainan simpan kelereng. 

b. hasil belajar melakukan gerak dasar lari jarak pendek pada pembelajaran atletik melalui 

permainan simpan kelereng. 

c. Aktivitas dan sikap siswa selama pembelajaran berlangsung.  

4. Refleksi 
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Refleksi merupakan uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil penelitian dan refleksi 

berkaitan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang dilaksanakan serta kriteria 

dan rencana bagi siklus tindakan berikutnya. 

Kegiatan refleksi dilakukan bersama observer yakni guru Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan. 

F. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut. 

1. IPKG1 dan IPKG2 

a. IPKG 1 

Lembar Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG 1) ini digunakan sebagai 

alat ukur dan mengetahui kemampuan merencanakan pembelajaran yang 

dilakukan guru khususnya dalam pembelajaran atletik lari jarak pendek pada 

permainan simpan kelereng siswa kelas V SDN Tanjungjaya. (Lembar IPKG 1 

terlampir). 

b. IPKG2 

Lembar Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG 2) ini digunakan sebagai 

alat ukur dan mengetahui kemampuan melaksanakan pembelajaran atletik gerak 

dasar lari jarak pendek pada permainan simpan kelereng siswa kelas V SDN 

Tanjungjaya 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek, objek yang 

dimaksud adalah kinerja guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan 

penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan jika perlu 

pengecapan(Maulana, 2009, hal. 35). 

Dengan adanya observasi, kegiatan yang terjadi di dalam kelas yang tidak 

teramati oleh peneliti dapat terlihat oleh observer. Hal ini tentunya dapat 

membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang benar-benar objektif dalam 

penelitian. 

Alat yang digunakan dalam mengobservasi adalah lembar observasi yang 

berisi tentang sejumlah aspek-aspek yang diamati dan kriteria yang dijadikan 

acuan kegiatan selama proses pembelajaran membaca puisi. Dalam hal ini 
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observer dapat mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kinerja guru dan 

aktivitas siswa yang akan dinilai dengan pemberian rentang atau skor pada setiap 

aspek yang diamati pada saat pembelajaran. 

2. Lembar aktivitas siswa 

Lembar aktivitas siswa merupakan catatan aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa selama pemebelajaran berlangsung untuk memudahkan guru dalam 

memberikan penilaian terhadap aktivitas siswa diantaranya mencakup kejujuran , 

disiplin dan kerjasama. 

3. Lembar Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar dilakukan untuk mengukur dan mengetahui kemampuan dan 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran setelah dilakukannya 

tindakan melalui alat pengumpul data yang digunakan. Alat instrumen tes berupa 

format penilaian yang berisi sejumlah aspek-aspek penilaian meliputi gerakan 

kaki, gerakan tangan, posisi badan dan pandangan. 

G. Data Dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini adalah hasil dari 

observasi, wawancara, catatan lapangan, serta data hasil dari atletik gerak dasar  

lari jarak pendek melalui permainan simpan kelereng menggunakan model TGT 

siswa kelas V SDN Tanjungjaya, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan data proses yaitu data diambil 

kemudian diproses dan mendapatkan informasi atau hasil dari pengumpulan data 

tersebut. Data diperoleh melalui hasil pembelajaran gerak dasar  lari jarak pendek 

melalui permainan simpan kelereng menggunakan model TGT siswa kelas V 

SDN Tanjungjaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. 

H. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pengolahan data kualitatif, dilakukan saat pelaksanaan refleksi dari setiap siklus 

pemerolehannya berdasarkan setiap tindakan. Pengolahan data ini dilakukan 

setelah data terkumpul yang diperoleh dari seluruh instrumen penelitian hasil 

observasi, wawancara, catatan lapangan, tes praktek dan data hasil dibaca, 
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dipelajari, dan ditelaah. Langkah selanjutnya pengolahan data yang dilakukan 

melalui tiga langkah, yaitu: 

1. Reduksi data 

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian 

untuk penyederhanaan, abstraksi, transformasi data kasar yang diperoleh menjadi 

informasi hasil tindakan. 

2. Paparan data 

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi untuk menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang 

digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk paparan naratif dan representatif 

grafik. 

 

3. Penyimpulan 

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan 

mencari makna setiap gejala yang diperolehnya yang mungkin ada, alur kausalitas 

dari fenomena, dan proposisi. Selanjutnya data tersebut disusun dan 

dikategorisasikan, kemudian disajikan, dimaknai, disimpulkan dan terakhir 

diperiksa keabsahannya. 

Kriteria kelulusan mata pelajaran penjaskes materi pembelajaran Atletik  di 

kelas V SDN Tanjungjaya, Kecamatan Cisitu, Kabupaten 

Sumedangmenggunakan standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang dibuat 

oleh guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. 

I. Analisia Data 

Anlisis data dalam penelitian di lakukan setelah pengumpilan data dan 

pengolahan data dalam periode tertentu, dengan menelaah atau menganalisis data, 

baik dari observasi, wawancara, maupun tes hasilbelajar yang berkaitan dengan 

tingkat kemampuan siswa dalam melakukan gerak dasar lari jarak pendek melalui 

permainan simpan kelereng menggunakan model TGT. 

J. Validasi Data 

Kegiatan validasi data dilakukan untuk menentukan dan memastikan bahwa 

data yang diperoleh setelah penelitian benar-benar menghasilkan  data yang valid 
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sesuai dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Validasi yang 

dipilih peneliti dalam penelitian ini merujuk kepada pendapat Hopkins (dalam 

Wiriaatmadja, 2005) adalah sebagai berikut: 

1. Member Check 

Member checkyaitu memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 

informasi yang diperoleh selama observasi atau wawancara dilakukan dari nara 

sumber dengan cara mengkonfirmasi dengan guru dan siswa melalui diskusi pada 

akhir pertemuan.  

Dalam penelitian ini, member check dilakukan dengan meninjau kembali 

keterangan-keterangan atau data dengan mengkonfirmasikan kepada guru kelas V 

SDN Tanjungjaya dan kepada siswa pada akhir tindakan dengan cara diskusi 

balikan setelah wawancara dengan guru dan siswa, observasi terhadap kinerja 

guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran. 

Data tersebut meliputi: 

1. Daftar hadir kelas V SDN Tanjungjaya 

2. Daftar 1 

3. Jadwal pelajaran 

2. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik validasi data yang dilakukan dengan cara 

memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti dengan membandingkan 

terhadap hasil yang diperoleh mitra peneliti secara kolaboratif. 

Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis serta membandingkan hasil 

dari beberapa informasi yang telah didapatkan, baik dari hasil belajar siswa, 

wawancara serta aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung pada saat 

observasi. Menurut Elliot(Wiriaatmadja, Model Penelitian Tindakan kelas, 2005, 

hal. 169),“triangulasi dilakukan berdasarkan tiga sudut pandang, yakni sudut 

pandang guru, sudut pandang siswa, dan sudut pandang yang melakukan 

pengamatan atau observer”. Tujuannya untuk memperoleh derajat kepercayaan 

data yang maksimal. 

Maka peneliti melakukan kegiatan Transgulasi sebagai berikut: 

a. Kegiatan yang divalidasi data 

1) Mengkaji kurikulum yang berlaku 
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2) Menentukan materi yang sesuai dengan program pengembangan gerak 

dasar lari jarak pendek kelas V (lima) 

3) Disesuaikan dengan kompetensi  

4) Disesuaikan dengan kompetensi dasar 

b. Waktu pelaksanaan 

Hari : Rabu 

Tanggal: 5 April 2017 

Tempat: SDN Tanjungjaya 

c. Peneliti mengadakan diskusi dengan : 

1) Guru penjas : Cucu Ruhyati, S.Pd 

NIP : 196612281988032006 

2) Kepala Sekolah : Toto Sukanta, S.Pd.I 

NIP : 196207121782061001 

3. Audit Trail 

Hopkins mendefinisikan bahwa audit trail yaitu mengecek kebenaran 

prosedur dan metode pengumpulan data dengan cara mendiskusikan dengan 

teman sejawat (Wiriaatmadja, 2005). Dalam penelitian ini peneliti sharing atau 

mendiskusikannya dengan teman-teman sejawat peneliti baik itu teman 

seangkatan atau pun kakak angkatan terdahulu yang sudah berpengalaman 

melakukan penelitian tindakan kelas untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

selama proses penelitian. Pada teknik ini berguna untuk mengecek kebenaran 

prosedur dan metode pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan untuk 

memperoleh data dengan validitas tinggi. 

4. Expert Opinion 

Expert Opinionmerupakan pengecekan terakhir terhadap kesahihan temuan 

peneliti kepada pakar profesional, dalam hal ini penulis mengkonfirmasikan 

temuan kepada pembimbing atau dosen, sehingga data temuan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan 

antar peneliti dengan pembimbing, yaitu: 

a. Dr. Tatang Muhtar, M.Si 

Pembimbing I 

b. Dinar Dinangsit, M.Pd 
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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 penelitian 

Masalah yang akan dibahas: 

a. Masalah penelitian 

b. Pemecahan masalah 

c. Hasil penelitian 

Pembelajaran gerak dasar lari jarak pendek melalui permainan simpan 

kelereng dengan menggunakan model kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) kaya akan unsur kerja sama, semangat, disiplin dan mampu menumbuhkan 

sifat semangat dalam mengikuti pembelajaran dan menumbuhkan karakter siswa 

dalam pembelajaran.  

a. Siklus I, siswa berjumlah 28 siswa melakukan permainan simpan kelereng 

dengan jarak 30 meter dan dibagi menjadi 4 kelompok dengan setiap 

kelompok terdiri dari 7 siswa, kelereng yang digunakan sebanyak 3 butir 

dan jarak ditempuh setiap siswa 90 meter dengan perlombaan atau 

menggunakan sistem gugur tunggal. 

b. Siklus II, siswa berjumlah 28 siswa melakukan permainan simpan kelereng 

dengan jarak 40 meter dan dibagi menjadi 5 kelompok dengan setiap 

kelompok terdiri dari 5 dan 6 siswa, kelereng yang digunakan sebanyak 3 

butir dan jarak ditempuh setiap siswa 120 meter dengan perlombaan atau 

menggunakan sistem gugur tunggal 

c. Siklus III, siswa berjumlah 28 siswa melakukan permainan simpan kelereng 

dengan jarak 40 meter dan dibagi menjadi 7 kelompok dengan setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa, kelereng yang digunakan sebanyak 4 butir 

dan jarak ditempuh setiap siswa 160 meter dengan perlombaan atau 

menggunakan sistem gugur tunggal 

Dalam penelitian ini, peneliti meminta nasihat atau saran kepada dosen 

pembimbing untuk penelitian lebih lanjut. Pembimbing akan memeriksa semua 

tahap kegiatan penelitian dan memberikan arahan terhadap masalah-masalah 
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penelitian yang peneliti kemukakan. Arahan atau pendapat dari pembimbing 

tersebut akan memberikan validasi penelitian dan meningkatkan derajat 

kepercayaan. Dengan masukan dan saran dari dosen pembimbing, peneliti merasa 

lebih mudah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian sehingga penelitian 

yang dilakukan lebih baik serta agar target penelitian dapat tercapai. 

 


