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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.     Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model Spiral Kemmis dan Mc. 

Taggart seperti tampak pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian Model Spiral dari Kemmis dan Mc Taggart(Wiriaatmadja, 

2009, hal. 66)
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Gambar di atas terlihat jelas alur aktivitas dalam penelitian tindakan yang 

diawali dengan perencanaan (planning) yaitu rencana tindakan yang akan 

dilaksanakan untuk memperbaiki, meningkatkan atau perubahan perilaku sebagai 

solusi; pelaksanaan (action) yaitu sesuatu yang akan dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya perbaikan, perubahan dan peningkatan yang diinginkan; 

pengamatan yaitu aktifitas mengamati proses dan hasil dari suatu tindakan yang 

akan dilakukan;  dan melakukan refleksi yaitu suatu kegiatan yang mengkaji, 

melihat dan mempertimbangkanhasil dari suatu tindakan.  

Jika hasil dari refleksi menunjukan perlunya dilakukan perbaikan atas 

tindakan, maka rencana tindakan yang akan dilaksanakan berikutnya mengulang 

suatu tindakan dengan cara memperbaiki atau mengoptimalkan dari suatu 

tindakan sebelumnya. Demikian seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat 

dipecahkan secara optimal. 

Beberapa Ahli mengemukakan model penelitian tindakan dengan bagan 

yang berbeda, menurut Arikunto (Fajarinaldi, 2012, hal. 31) Secara garis besar 

terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu : 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi 

Sedangkan menurut Sanjaya (Fajarinaldi, 2012, hal. 31) Tahapan PTK 

dalam siklus adalah sebagai berikut : 

1. Refleksi Awal 

2. Studi Pendahuluan 

3. Perencanaan Tindakan : Implementasi, Observasi, Refleksi 

4. Perencanaan Tahap Kedua 

5. Melakukan Tindakan Putaran Kedua 

Pada dasarnya sama saja, seperti apa yang dikemukakan oleh Udin (Faozi, 

2012, hal. 37) “Setiap satu siklus tindakan memuat langkah-langkah membuat 

rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Kesemua tahap 

tersebut dilakukan setelah melakukan observasi awal untuk memperoleh 

gambaran mengenai karakteristik kemampuan siswa dalam melakukan permainan 
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dalam setiap permainan untuk setiap gerak dasar lompat jauh. Dan menurut Kanca 

(Suardika, dkk, 2014, hal. 4) “PTK atau Penelitian Tindakan Kelas, dimana 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru atau peneliti bertindak sebagai 

peneliti”. Jadi, dalam Penelitian Tindakan Kelas kedudukan peneliti bisa menjadi 

guru ataupun bisa sebagai peneliti (observer) dalam berlagsungnya penelitian. 

Dan dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai peneliti (observer). 

B. Partisipan, Tempat Penelitian dan Waktu 

1. Partisipan 

Subjek penelitiannya adalah siswa kelas V SDN Cakrawati Kecamatan 

Darmaraja Kabupaten Sumedang tahun ajaran 2016/2017. Jumlah siswa sebanyak 

22 orang, terdiri dari 14 siswi perempuan dan 8 siswa laki-laki. 

2. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian di SDN Cakrawati Kecamatan Darmaraja Kabupaten 

Sumedang. 

 

Gambar 3.2 Denah lokasi sekolah 
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3. Waktu 

Jadwal kegiatan penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan 

pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart. Jadwal direncanakan dalam 

waktu 4 bulan. 

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 2017 

Kegiatan 

Bulan 

Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Penyusunan 

Proposal 
                        

         

Seminar 

proposal 
                        

         

Perbaikan 

proposal 
                        

         

Pembuatan 

instrumen 
                        

         

Perizinan                                  

Uji coba 

Instrumen 
                        

         

Penelitian                                  

Penulisan 

Skripsi 
                        

         

Seminar 

skripsi 
                        

         

C. Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam peneliatian 

ini ialah diantaranya, sebagai berikut : 

a. Observasi 

Menurut Hadi (Sugiyono, 2016, hal. 203)mengemukakan bahwa, 

“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 
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dari berbagai proses biologis dan psikologis”. Dua diantaranya yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Melakukan sebuah tindakan pengamatan dalam hal apapun yang 

menyangkut kedalam sebuah penelitian, demi mengetahui suatu hal yang memang 

benar adanya atau benar terjadi. Dan proses ini mampu mendapatkan sebuah data 

yang diperlukan dalam sebuah penelitian. 

b. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2016, hal. 194)“Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil”.  

Dengan paparan diatas bahwa memang salah satu pengumpulan data 

dalam penelitian itu ialah wawancara dan ini dilakukan untuk memperkuat data 

yang dimiliki seorang peneliti dalam penelitian yang dilakukan. 

c. Dokumentasi 

Suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dalam 

bentuk tulisan maupun foto-foto dengan menggunakan bukti yang akurat dari 

pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, 

undang-undang dan lain sebagainya. 

2. Prosedur Penelitian 

Adapun pelaksanaan setiap siklus pada pembelajaran gerak dasarlompat 

jauh dengan menerapkan model pembelajaran bermain dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan Tindakan 

Tindakan dalam  penelitian tindakan kelas disusun berdasarkan masalah 

yang hendak dipecahkan. Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan 

dalam tahap perencanaan tindakan I adalah sebagai berikut: 

1) Membuat skenario pembelajaran gerak dasar lompat jauh dengan 

menerapkan model pembelajaran bermain di kelas V SDN Cakrawati.  
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2) Membuat alat evaluasi belajar, untuk melihat peningkatan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran gerak dasar lompat jauh dengan menerapkan 

model pembelajaran bermain di kelas V SDN Cakrawati. 

3) Membuat lembar observasi, maupun wawancara guru dan siswa untuk 

melihat hasil belajar, aktifitas siswa dan juga keefektifan selama proses 

pembelajaran gerak dasar lompat jauh dengan menerapkan model 

pembelajaran bermain di kelas V SDN Cakrawati. 

b. Pelaksanaan 

Melaksanakan pembelajaran gerak dasar lompat jauh dengan menerapkan 

model pembelajaran bermain, yang tergambar  pada setiap siklus yaitu: 

1) Siklus 1 

Siklus 1 melakukan pembelajaran gerak dasar lompat jauh dengan 

satu permainan untuk satu gerak dasar (4 permainan), menggunakan model 

pembelajaran bermain. 

2) Siklus 2 

Siklus 2 melakukan pembelajaran gerak dasar lompat jauh dengan 

satu permainan untuk satu gerak dasar (4 permainan), kemudian 

ditambahkan satu permainan untuk dua gerak dasar (2 permainan), dengan 

menggunakan model pembelajaran bermain yang sudah disederhanakan dan 

disempurnakan. 

3) Siklus 3 

Siklus 3 melakukan pembelajaran permainan modifikasi dengan satu 

permainan untuk satu gerak dasar (4 permainan), kemudian satu permainan 

untuk dua gerak dasar (2 permainan), kemudian ditambahkan 1 permainan 

untuk semua gerak dasar (1 permainan), dengan menggunakan model 

pembelajaran bermain yang sudah disederhanakn dan disempurnakan. 

c. Pengamatan 

Pengamatan atau observasi dalam penelitian tindakan kelas ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai proses pembelajaran. 

Pengamatan tersebut mengacu pada lembar pedoman observasi aktifitas siswa, 

hasil belajar siswa dan catatan lapangan yang telah disediakan. 

d. Refleksi 
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Langkah ini merupakan kegiatan analisis-sintesis, interprestasi, dan 

eksplanasi (penjelasan) terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan 

tindakan. Setiap informasi yang didapatkan akan dikaji dan dipahami bersama 

oleh praktisi dan peneliti. Informasi yang terkumpul perlu diuraikan, dicari 

kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya, dibandingkan dengan 

pengalaman sebelumnya, dikaitkan dengan teori tertentu serta hasil penelitian 

yang relevan. Melalui proses refleksi yang mendalam dapat ditarik kesimpulan 

yang tepat dan tajam untuk menentukan tindakan berikutnya atau siklus kedua dan 

selanjutnya. Kegiatan refleksi terhadap penelitian ini meliputi hal-hal yang 

tercantum di bawah ini, antara lain : 

1) Mengecek dari data yang terkumpul dari pengamatan hasil observasi yakni 

berdasarkan hasil format observasi kinerja guru baik perencanaan maupun 

pelaksanaannya dan jugaaktivitas siswa  dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran gerak dasar lompat jauh dengan menggunakan model 

pembelajaran bermain. Data yang telah terkumpul kemudian diproses 

dengan melakukan analisis dan di interprestasi, sehingga dapat diketahui 

akan hasil dari pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hasil analisis dan 

interprestasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan evaluasi sehingga 

dapat diketahui akan berhasil tidaknya terhadap tindakan yang telah 

dilaksanakan dengan tujuan yang diharapkan, sekaligus memperoleh 

gambaran terhadap siklus pertama. 

2) Mendiskusikan langkah selanjutnya dari hasil data yang diperoleh. 

3) Penyusun kembali merencana pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu 

pada hasil analisis tindakan sebelumnya. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data atau yang biasa kita kenal instrumen penelitian 

yang berfungsi sebagai alat mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian yang akan dilaksanakan atau dilakukan. Arikunto. (Zulyadin & 

dkk, 2015, hal. 3)ialah diantaranya, sebagai berikut : 

a. FormatPenilaian IPKG I 

Format untuk menilai susunan perencanaan pembelajaran yang dibuat 

oleh seorang guru atau praktisi pendidik. 
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b. Format Penilaian IPKG II 

Format unruk menilai pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru atau praktisi pendidik. 

c. Format Observasi Aktivitas Siswa 

Format penilaian untuk menilai aktivitas siswa selama melakukan 

proses pembelajaran berlangsung. 

d. Format Hasil Belajar Siswa 

Format penilaian untuk menilai hasil ketercapaian penguasaan materi 

yang diterima oleh siswa dari guru ketika dalam proses pembelajaran. 

e. Format Catatan Lapangan 

Format pencatatan berbagai hal yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung, baik dibagian kegiatan awal, inti, maupun 

dikegiatan penutup. 

f. Format Wawancara Guru 

Format pertanyaan yang diajukan kepada guru atau praktisi pendidik 

mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. 

g. Format Wawancara Siswa 

Format pertanyaan yang dilakukan kepada siswa mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

D. Analisis data 

1) Teknik pengolahan data proses 

Teknik pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data 

tindakan dan data hasil belajar berupa hasil keterampilan gerak dasar lompat jauh. 

Data tindakan atau proses didapat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dengan menerapkan model pembelajaran bermain melalui permainan yang 

dimodifikasi dalam pembelajaran gerak dasar lompat jauh. Teknik pengolahan 

data ini disesuaikan dengan pedoman observasi, wawancara dan catatan lapangan. 

Sedangkan pengolahan data hasil belajar siswa dalam penelitian ini didapatkan 

dari penilaian aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan tes praktik yang 

dilakukan setiap siswa. Pengolahan data ini dilakukan jika data yang diperoleh 

dari seluruh instrumen penelitian telah terkumpul.  
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2) Teknik pengolahan data hasil 

Teknik pengolahan data hasil 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 proses terkumpul yang diperoleh dari seluruh instrumen 

penelitian. Langkah selanjutnya pengolahan data yang dilakukan melalui tiga 

langkah, yaitu :  

a. Reduksi data 

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan 

perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, transformasi data kasar yang 

diperoleh menjadi informasi hasil tindakan. 

b. 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 

respresentatif grafik. 

c. 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. 

E. Isu Etik 

1. Definisi Operasional / Batasan Istilah 

Definisi operasional diperlukan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap 

judul penelitian yang dibuat. Penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat 

dalam judul penelitian adalah sebagai berikut ini : 

a. Model pembelajaran merupakan upaya penerapan dan peningkatan proses 

pembelajaran yang memberikan suatu pola pembelajaran beserta petunjuk 

pembelajaran. 

b. Bermain adalah dunianya anak-anak, karena dalam proses permainan anak atau 

siswa mampu mengembangkan keterampilannya dengan maksimal dan akan 
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mencoba berbagai macam cara dalam memilih dan menentukan sesuatu hal 

yang tepat. 

c. Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para guru 

agar pembelajaran mencerminkan tugas ajar yang diberikan harus 

memperlihatkan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong 

perubahan tersebut. 

d. Lompat ialah bergerak dengan mengangkat kaki ke depan (ke bawah, ke atas) 

dan dengan cepat menurunkannya lagi (kamus besar bahasa Indonesia). 

e. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dalam atletik selain lompat 

jangkit dan lompat tinggi. 

f. Permainan 

1) Awalan 

Dengan menggunakan permainan pijak bilah, teknik awalan lompat 

jauh yaitu teknik berlari kedepan dengan langkah yang stabil tanpa merubah 

panjang atau pendeknya langkah (ajeg) dengan jarak awalan antara 30-40 

meter, kemudian 10meter mendekati balok tumpuan langkah dipercepat 

yang secepat-cepatnya. Dari materi awalan ini bisa dimodifikasi dengan 

awalan 10 meter menggunakan alat bantu bilah yang berukuran panjang 

bilah= 1m dan lebar bilah=5cm, kemudian ditata dengan lurus jarak antar 

bilah 1m selabar orang melangkah. 

Siswa melakukan langkah dengan menginjak bilah dengan tepat dan 

setelah melakukan pindah ke barisan yang paling belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

     Siswa  
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     Garis awal 

     Bilah 

 

 

2) Tolakan 

Dengan menggunakan permainan engklek, jenis engklek yang 

digunakan ialah engklek yang standar. Guna melatih kekuatan tungkai 

dalam menolak. 

Siswa melakukan permainan engklek dengan teman sekelompoknya, 

yang sudah melakukan pindah barisan ke yang paling belakang. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

             Siswa  

             Arena engklek 

 

3) Melayang 

Dengan menggunakan permainan lompat kardus, awalan dengan dua 

kaki dan berusaha melawati kardus yang disediakan dengan posisi badan 

jongkok ketika melayang di udara. Bertujuan untuk melatih sudut lompatan 

ketika dalam melayang di udara. 

Siswa melakukan lompat dengan kedua kaki dengan melompati 

kardus, yang sudah melakukan kembali ke barisan yang paling belakang.   
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Keterangan : 

 Siswa 

Kardus      

 

4) Mendarat 

Dengan menggunakan permainan lompat katak, melakukan gerakan 

seperti katak yang siswa ketahui, posisi badan akan selalu dalam keadaan 

jongkok dan ketika akan menolak seluruh tumpuan dipindahkan kedepan 

(posisi tubuh condong kedepan) agar menghasilkan pendaratan yang 

maksimal. 

Siswa melakukan lompat katak dengan dimulai dari posisi jongkok 

hingga jongkok kembali, kemudian setelah melakukan siswa kembali lagi 

ke barisan yang paling belakang. 
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Keterangan : 

         Siswa 

 Arah siswa melakukan  

5) Awalan dan Tolakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

        Titik pijakan dengan satu kaki 

        Titik tolak  

 

6) Melayang dan Mendarat 

Siswa melakukan gerakan melayang lalu mendarat dengan cara 

berdiri dibelakang garis dengan kaki sejajar, kemudian melompat menuju 

kotak tempat mendarat. Siswa yang sudah melakukan masuk ke dalam 

barisan yang paling belakang. 

 

 

 

 

 

v

 

v

 

v
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Keterangan : 

       Siswa 

       Tempat mendarat 

 

7) Awalan, Tolakan, Melayang dan Mendarat 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Keterangan : 

 Siswa yang akan melakukan 

 Titik pijakan 

 Titik tolakan 

 Kursi pijakan                                                                                                                                                             

 Pijakan mendarat 

 

F. Validitas Data 

Validitas data mempunyai berbagai macam teknik yang dapat diterapkan 

oleh peneliti untuk mengetahui keajegan dari penelitiannya. Hopkins, 2010 

(Wiraatmadja, 2009, hlm.168) menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk dari 

validitas data yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Member check, yakni memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 

informasi data yang diperoleh selama observasi atau wawancara dari 

v 
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narasumber, siapa pun juga ( Kepala Sekolah, guru, teman sejawat guru, siswa, 

pegawai administrasi sekolah, orangtua siswa, dan lain- lain) apakah 

keterangan atau informasi, atau penjelasan itu tetap sifatnya atau tidak berubah 

sehingga dapat dipastikan keajegannya, dan data itu terperiksa 

kebenarannya.Pengambilan data awal yakni pada Rabu, 29 Maret 2017, siklus I 

pada Rabu, 3 Mei 2017, siklus II pada Rabu, 10 Mei 2017 dan siklus III pada 

Rabu, 24 Mei 2017. 

2. Triangulasi yaitu memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk, atau analisis yang 

ditimbulkan dengan membandingkan dengan hasil orang lain, misalnya mitra 

peneliti lain, yang hadir dan menyaksikan situasi yang sama. 

3. Audit trail digunakan untuk memeriksa kesalahan-kesalahan di dalam metode 

atau prosedur yang dipakai peneliti, dan di dalam mengambil kesimpulan juga 

untuk memeriksa catatan-catatan yang ditulis oleh peneliti atau pengamat mitra 

penelitian lainnya. Audit trail dapat dilakukan oleh kawan sejawat peneliti, 

yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas yang sama seperti yang dilakukan peneliti. 

4. Expert Opinion adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara meminta 

nasihat kepada pakar, seperti pembimbing penelitian untuk memeriksa semua 

tahapan kegiatan penelitian dan memberikan arahan atau judgements terhadap 

masalah-masalah penelitian yang dikemukakan. Pembimbing peneliti ialah 

Drs. Entan Saptani, M.Pd dan Tedi Supriyadi, S.HI, M.Ag. 

5. Key respondents review yakni meminta salah seorang atau beberapa mitra 

peneliti atau orang yang banyak mengetahui tentang penelitian Tindakan Kelas 

untuk membaca draft awal laporan penelitian dan meminta pendapatnya. 

 


