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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Berpedoman pada latar belakang bahwa permasalahan dalam penelitian 

ini muncul dari adanya praktik sehari-hari yang dirasakan langsung oleh 

gurudan siswa di lapangan, dimana masalahnya banyak siswa kelas V yang 

kurang mampu melakukan dribbling dengan baik.  

Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas praktik pembelajaran tersebut. Salah satu cara untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Class Action 

Reseach. Artidari Penelitian Tindakan Kelas yaitu suatu bentuk kajian yang 

bersifat reflektif untuk memahami, peningkatan kemahiran, memperbaiki 

proses pembelajaran. sesuai dengan pendapat dari Suherman (2010, hlm. 59) 

Penelitian Tindakan Kelas  merupakan: “ suatu bentuk penelitian yang 

bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki dan meningkatkan peraktek pembelajaran di kelas secara 

profesional”.  

Sementara yang di maksud metode penelitian itu sendiri seperti yang 

dikemukakan oleh Margono (dalam Suherman, 2010, hlm. 33)adalah:  

Semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percoban secara alamiah 

dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapat fakta-fakta, prinsip-prinsip 

baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikan 

tingkat ilmu serta teknologi. 

 Sedangkan alasan penelitian menggunakan metode penelitian tindakan 

kelas ini bertolak dari latar belakang masalah yang terjadi di lapangan. Dalam 

hal ini peneliti mencoba mengupayakan dalam meningkatkan kemampuan 

gerak dasar dribbling melalui latihan dribbling zig-zag pada siswa kelas V 

SDN Cakrawati kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.  
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Prosedur penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini berbentuk 

siklus yang tahapannya yaitu, perencanaan, pelaksaan, observasi, dan refleksi. 

Setiap siklus terdiri dari satu kali pertemuan. Pada akhir pertemuan 

diharapkan tercapainya tujuan yang diharapkan,  yaitu adanya peningkatan 

hasil belajar siswa tentang gerak dasardribbling bola dalam sepak bola. 

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah :  

Hermawan Dkk (2010, hlm. 69) “suatu upaya untuk menjelaskan berbagai 

aspek dari hubungan antara ketergantungan materi subjek, pembelajaran, dan 

pengajar sehubungan dengan isu totalitas dan logika internal dari tugas social 

mengkontruksi pengetahuan dari PBM”. 

Dengan demikian bidang kajian penelitian ini yaitu praktek pembelajaran 

Penjas dengan menfokuskan pada upaya meningkatkan kemampuan gerak 

dasar dribbling melalui latihan dribbling zig-zag kelas V SDN Cakrawati 

Kecamatan Darmaraja Kabupaten sumedang 

2. Desain Penelitian 

Desain yang peneliti ambil adalah desain yang dibuat oleh Stephen 

Kemmis dan Robbin Mc Taggart, yang didalam satu siklus atau putaran 

terdiri dari empat komponen. Hanya saja sesudah suatu siklus selesai 

diimplementasikan, khususnya sesudah adanya refleksi, kemudian diikuti 

dengan adanya perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus 

tersendiri. Demikian seterusnya, atau dengan beberapa kali siklus. 

Untuk dapat membantu menyusun rencana tindakan ini, penulis tetapkan 

dalam beberapa siklus sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Model Spiral Kemmis Dan Mc Taggart 

(Wiraatmadja, 2006, hlm. 66) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Rencana Tindakan 

1. Prosedur Penelitian 

Ada empat komponen yang menjadi konsep PTK. Sesuai dengan pendapat 

Arikunto (2002, hlm. 83), Keempat komponen tersebut menunjukkan  

langkah-langkah atau tahapan yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan atau Planning. 

b. Tindakan atau Acting 

c. Pengamatan atau Observing dan 

d. Refleksi atau Reflecting. 

Berdasarkan langkah-langkah penelitian tindakan di atas maka untuk 

mempermudah alur penelitian dibuatlah skema prosedur penelitiannya sesuai 

dengan model desain Kemmis dan Taggar dalam Aqib (2006, hlm. 21), yaitu: 

a. perencanaan. 

b. Tindakan. 

c. Observasidan 

d. Refleksi. 
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Semua tahapan itu dilaksanakan setelah melakukan observasi awal, 

memperoleh gambaran mengenai karakteristik aktivitas belajar siswa 

menunjukkan oleh jumlah aktif belajar siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran Penjas khususnya materi dribbling. 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berbentuk 

siklus. Setiap siklus dilakukan 1 pertemuan dimana setiap pertemuan 

menggunakan 2 jam pelajaran.  

Untuk membantu dalam penelitian ini penulis tetapkan beberapa siklus 

dalam penggunaan metode penelitian tindakan kelas ini. Dimana disain yang 

digunakan adalah model desain Kemmis dan Taggart 

Sedangkan Desain penelitian menurut Kemmis dan Taggart dalam 

Wiriaatmadja(2008, hlm. 66) yaitu model siklus yang dilakukan secara 

berulang-ulang. 

2. Rencana Tindakan 

a. Tahap perencanaan Tindakan. 

1) Mengadakan penelitian awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu 

diatasi. Dalam tahap ini peneliti melakukan observasi pada proses 

pembelajaran dribbling. 

2) Membuat Rencana Pembelajaran (RPP) untuk setiap siklus. 

3) Peneliti dan guru mengadakan diskusi mengenai cara melakukan tindakan 

mengenai langkah-langkah penerapan tiga kunci memotivasi anak untuk 

belajar. 

4) Menyiapkan alat pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan 

gerak dasar dribbling. 

5) Mendesain alat evaluasi untuk melihat: 

a) Apakah kemampuan gerak dasar dribbling dapat meningkat? 

b) Apakah melaluidribblingzig-zag pembelajaran dribbling akan mampu 

menjadikan alat bantu yang dapat meningkatkan tujuan? 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yaitu proses pembelajaran menggunakan metode 

demontrasi dan penugasan yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Kegiatan Awal 

1) Menyiapkan alat-alat pelajaran. 

2) Guru dan siswa berdoa bersama. 

3) Siswa dan guru melaksanakan pemanasan sesuai dengan petunjuk guru. 

4) Menjelaskan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan siswa. Pada 

kegiatan ini peneliti menerapkan strategi memotivasi siswa belajar atau  

berlatih yang berorentasi pada keberhasilan. 

b. Kegiatan Inti. 

1) Peneliti yang berperan sebagai guru dan observer melakukan pengamatan 

terhadap perilaku siswa yang belajar sebagai informasi peneliti. Proses 

pengamatan harus didasari dengan sadar, kritis, sistematis, dan objektif. 

c. Kegiatan Akhir. 

1) Siswa melakukan pelemasan sesuai dengan petunjuk guru. 

2) Setelah pembelajaran berakhir, peneliti mencatat segala bentuk kegiatan, 

kejadian,kendala-kendalayang muncul selama pembelajaran berlangsung 

ke dalam lembar observasi yang disiapkan. 

3) Murid duduk membuat formasi setengah lingkaran, guru menjelaskan 

kembali materi yang sudah disampaikan, kemudian menyampaikan 

tindak lanjut. 

3. Observasi 

Selama pelaksanaan tindakan tugas peneliti adalah mengobservasi semua 

kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan 

observasi dilaksanakan sesuai dengan rencana penelitian objek yang diamati 

adalah seluruh aktivitas siswa selama pembelajaran dilaksanakan, baik berupa 

perubahan yang  

bersifat individu maupun secara klasikal. Observasi yang dapat dilakukan 

adalah: 

1) Observasi Peer (pengamatan sejawat). 

Observasi Peer adalah observasi terhadap pengajaran seseorang oleh 

orang lain. 

2) Observasi Terstruktur. 
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Pelaksanaan observasi terstruktur dilakukan peneliti dengan cara 

bertanya kepada siswa. Peneliti sebagai guru mengajukan beberapa  

pertanyaan kepada siswa kemudian siswa menjawab. 

4. Refleksi 

Tahap refleksi merupakan tahap kegiatan untuk menganalisa, interprestasi 

dan penjelasan terhadap semua informasi yang diperoleh selama pelaksanaan 

tindakan. Informasi yang berhasil didokumentasikan, kemudian dianalisa dan 

dibandingkan dengan data awal. Hasil informasi atau data yang sudah 

dianalisis kemudian melalui proses refleksi akan ditarik kesimpulan. 

Hasilnya akan dijadikan sumber bagi tindakan selanjutnya yaitu dalam 

rangka memperbaiki, menyempurnakan atau meningkatkan kebiasaan yang 

kurang yang baik menjadi baik dalam pelaksanaan tindakan.  

Adapun langkah refleksi adalah: 

1) Analisis, sintensis, dan interprestasi terhadap semua informasi yang 

diperoleh dalam pelaksanaan tindakan. 

2) Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan 

tindakan. 

3) Apabila hasil refleksi menunjukkan belum ada peningkatan optimal maka 

dibuat perencanaan siklus 2-3 yang perlu dibuat langkah- 

langkahnya seperti siklus 1.  

C. Langkah-Langkah Pelaksanaan Siklus I Sampai Dengan Siklus III 

Siklus I 

1) Perencanaan 

Materi pembelajaran disesuaikan dengan program pengajaran penjas yang 

telah ditetapkan dalam rancangan pelaksanaan pengajaran (RPP) dengan 

penekanan perilaku guru pada penerapan strategi memotivasi siswa berlatih 

yang berorientasi pada keberhasilan (kunci motivasi 1). Dalam 

pelaksanaannya guru lebih banyak memberikan pengalaman sukses melalui 

pemberian umpan balik dalam bentuk penghargaan secara verbal. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran (KBM) sesuai dengan rencana (skenario 

pembelajaran) yang telah ditetapkan di siklus I. 
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3) Observasi 

Mengamati proses pembelajaran sekaligus mengevaluasi perilaku siswa dan 

guru penjas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan disiklus I. 

4) Refleksi  

Mengevaluasi secara total berkenaan dengan proses dan hasil yang dicapai 

pada siklus I untuk menentukan tindakan berikutnya di siklus II. 

Siklus II 

1) Perencanaan 

Materi pembelajaran disesuaikan dengan program pengajaran penjas yang 

telah ditetapkan dalam rancangan pelaksanaan pengajaran (RPP) dengan 

penekanan perilaku guru ada penerapan strategi memotivasi siswa berlatih 

yang berorientasi pada memotivasi secara intrinsik (kunci motivasi 2). Dalam 

pelaksanaannya guru lebih banyak memberikan dorongan secara personal 

kepada setiap siswa bahwa siswa mampu melaksanakan setiap tugas gerak dan 

untuk itu siswa harus giat dan bekerja keras dalam berlatih melaksanakan 

tugas gerak sebagaimana intruksi guru. Guru harus membuat kesan bahwa 

hasil belajar yang baik diperoleh melalui latihan yang sungguh-sungguh. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran (KBM) sesuai dengan rencana (skenario 

pembelajaran) yang telah ditetapkan di siklus II. 

3) Observasi 

Mengamati proses pembelajaran sekaligus mengevaluasi penguasaan tugas 

gerak yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di siklus II. 

4) Refleksi 

Mengevaluasi secara total berkenaan dengan proses dan hasil yang dicapai 

pada siklus II untuk menentukan tindakan berikutnya di siklus III. 

Siklus III 

1) Perencanaan 

Materi pembelajaran disesuaikan dengan program pengajaran penjas yang 

telah ditetapkan dalam rancangan pelaksanaan pengajaran (RPP) dengan 

penekanan perilaku guru pada penerapan strategi memotivasi siswa berlatih 

yang berorientasi pada kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa (kunci 



 

30 

 

motivasi 3). Dalam pelasanaannya guru penjas lebih menekankan pada 

pemahaman siswa bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. 

Guru penjas memprioritaskan siswa yang mengalami kesulitan belajar karena 

siswa seperti itu lebih banyak  

membutuhkan dorongan berupa pujian dan motivasi. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran (KBM) sesuai dengan rencana (skenario 

pembelajaran) yang telah ditetapkan di siklus III 

3) Observasi 

Mengamati proses pembelajaran sekaligus mengevaluasi penguasaan tugas 

gerak yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di siklus III. 

4) Refleksi 

Mengevaluasi secara total berkenaan dengan proses dan hasil yang dicapai 

pada siklus III sebagai akhir dari pelaksanaan tindakan kelas yang kemudian 

memasuki tahapan pengolahan data. 

D. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SDN Cakrawati Kec. Darmaraja, Kab. 

Sumedang. 
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Gambar 3. 1 
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2. Waktu Penelitin 

Waktu pelaksanaan penelitian terhadap peningkatan kemampuan gerak 

dasar siswa dalam pembelajaran gerak dasar dribbling bola, dilaksanakan 

pada hari rabu 12 April 2017 siklus I, hari rabu 26 April 2017 siklus II, dan 

hari kamis 3 Mei 2017 siklus III. Durasi waktu penelitian lima bulan dari 

bulan Desember 2016 persiapan penelitian sampai bulan Mei 2017. 

1. IPKG 1 (Instrumen Penilaian Kinerja Guru) 

Dilakukan untuk mengukur perencanaan tindakan dalam hal ini kinerja guru 

dalam merencanakan pembelajaran gerak dasar  dribbling bola. 

2. IPKG 2 (Instrumen Penilaian Kinerja Guru) 

Dilakukan untuk mengukur kemampuan melaksanakan pembelajaran gerak 

dasar dribbling. Yang dalam hal ini kinerja guru dalam melaksanakan 

pembelajaran gerak dasar dribbling bola. 

3. Lembar aktivitas siswa  

Untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Hal ini terkait dengan nilai kerjasama, sportivitas, dan kedisiplinan siswa 

saat pembelajaran. 

4. Tes hasil belajar 

Dilakukan untuk melihat keberhasilan belajar siswa sebelum dan sesudah   

pemberian tindakan dengan membandingkan nilai yang di peroleh. 

5. Catatan lapangan 

Catatan lapangan ini berisi rekaman perkembangan guru dalam 

melaksankan proses pembelajran di gunakan untuk menjaring data yang di 

lihat, di dengar dan di amati untuk menentukan hasil analisi. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengacu pada agenda kegiatan 

yang peneliti buat dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan tidak jauh dari 

koridor yang di tetapkan sebagai berikut. 

Penelitian ini direncanakan dan ditargetkan selama kurang lebih lima bulan 

darimulai bulan Januari 2017sampai dengan bulan Mei 2017. Denganrincian 

jadwal kegiatan sebagai berikut: 
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Tabel 3. 2 

Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No Uraian Kegiatan 

WAKTU PELAKSANAAN 

Desember  Januari  Februari  Maret  April  Mei  

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 Persiapan proposal                         

2 Seminar proposal                         

3 Revisi proposal                          

4 Siklus I                         

5 Siklus II                         

6 Siklus III                         

7 Pengolahan data                         

8  
Penyusunan 

laporan 

                        

 

E. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa Kelas V SDN Cakrawati yang berjumlah 

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

Tabel 3. 3 

Absen Siswa Kelas V SDN Cakrawati 

No 
No.  

Induk Sekolah  
Nama siswa L/P 

1 121301001 Afifah dwi K P 

2 121301002 Bunga fauziah R P 

3 121301003 Dahlan yanwar H L 

4 111201003 Dandi suryana L 

5 141503026 Dwi sukma S L 

6 121301005 Eva nurjamilah P 

7 111201006 Fatimah K P 

8 151604028 Feni kurniawati P 

9 121301006 Ida faida yasfin P 

10 151604030 Juliana P 

11 151604028 Loubna rosalya Z P 

12 121301007 Mila faradilah P 

13 121301008 Muh. Aji zulkarim L 

14 121301009 Muh. Iqbal Z L 

15 121301011 Muh. Zacky aria R L 

16 121301012 Oga permana  L 

17 121301013 Putri syabira R P 

18 121301010 Raka maulana L 

19 121301014 Sri andini W P 

20 151604033 Winda sundari P 

21 1617050 Yulia aprilia P 

22 12130115 Yulianti saroh P 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada setiap 

tindakan dalam proses pembelajaran Penjas dalam hal ini materi sepakbola yaitu 

dribblingprosespengumpulan data dibantu pula guru Kelas dan Kepala Sekolah 

sebagai rekan peneliti (mitra sejawat). 

Data atau informasi yang dijadikan sumber untuk kepentingan analisis 

guna memecahkan masalah penelitian berasal dari hasil observasi selama 

pelaksanaaan tindakan, meliputi aktivitas yang ditunjukkan oleh seluruh siswa dan 

perilaku guru selama proses pembelajaran dalam pelaksanaan tindakan. 

Berdasarkan itu maka data penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua 

sumber data yang berasal dari: 

a. Siswa: melalui perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh aktivitasnya 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Penjas. 

b. Guru: catatan jurnal dan data peneliti dari setiap perubahan siklus pada 

setiap observasi dan refleksi dari setiap kegiatan. 

G. Instrumen Penelitian 

Untuk  mengetahui kemampuan siswa dalam memahami dan melakukan 

keterampilan penerapan latihandribbling zig-zag untuk meningkatkan 

pembelajaran teknik dribbling dalam permainan sepak bola, maka peneliti 

langsung melaksanakan observasi untuk mengumpulkan data. Instrumen 

penelitian untuk mengumpulkan data adalah dengan cara observasi langsung dan 

wawancara dengan menggunakan : 

1. Pedoman observasi pada bentuk format yang telah dibuat untuk guru dan siswa 

pada pengumpulan data berbagai informasi dalam upaya meningkatkan gerak 

dasar dribblingsatu kaki dan dribblingdua kaki dalam permainan sepak bola 

melalui latihan dribblingzig-zag. 

Di dalam lembar observasi terdapat beberapa aspek yang dinilai pada saat 

proses belajar mengajar, diantaranya : 

a. Siswa 

1) Memperhatikan penjelasan guru, 

2) Respon siswa terhadap pertanyaan guru, 

3) Minat siswa terhadap pembelajaran penjas dalam permainan sepak bola, 
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4) Cara siswa menerima instruksi guru yang berkaitan dengan konteks 

permainan sepak bola,. 

5) Tingkat pemahaman siswa terhadap pemahaman sepak bola, 

6) Kemampuan siswa dalam menggunakan teknik dasar dribbling sepak bola 

melalui latihan dribblingzig-zag, 

7) Cara siswa berinteraksi dengan guru atau dengan temannya sendiri. 

8) Cara siswa menyimpulkan materi pembelajaran. (Format terlampir) 

b. Guru 

Observasi yang dilakukan kepada guru ada tiga aspek yang dinilai 

diantaranya: 

1) Perencanaan 

2) Pelaksanaan 

3) Evaluasi (Format terlampir) 

2. Wawancara yaitu peneliti yang dibantu observer melakukan wawancara kepada 

siswa dan guru yang diteliti untuk memperoleh keseluruhan informasi yang 

diperlukan untuk mencari solusi atas permasalahan penelitian yang dilakukan 

(format terlampir). 

3. IPKP 1 dan IPKP 2 sebagai format penilaian terhadap data perencanaan. 

Aspek yang dinilai dalam IPKP 1, diantaranya : 

a. Perumusan tujuan pembelajaran, 

b. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi media sumber belajar dan 

metode pembelajaran, 

c. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran. 

d. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian, 

e. Tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

Aspek yang dinilai dalam IPKP 2, diantaranya : 

a. Pra pembelajaran, 

b. Membuka pembelajaran, 

c. Mengelola inti pembelajaran, 

d. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran penjas, 

e. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar, 

f. Kesan umum kinerja guru (Format terlampir). 
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4. Format aktivitas siswa sebagai data aktivitas siswa saat melakukan 

latihandribbling zig-zaguntuk meningkatkan gerak dasar dribbling dalam 

permainan sepak bola. Dalam format ini yang dinilai adalah antusias, disiplin 

dan kerjasama siswa selama peruses pembelajaran (format terlampir) 

5. Data tes menggiring bola (dribbling) dan lembar penilaian tes. Dalam 

pormatini yang dinilai adalah sikap badan, sikap kaki, dan penguasaan bola 

(format terlampir) 

H. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Prosedur Pengolahan Data 

Dalam pelaksanaan tindakan kelas sesuai dengan instrument yang telah 

ditetapkan, yaitu observasi, lembar aktivitas siswa, tes hasil belajar siswa, 

wawancara, catatan lapangan dan tes. Menurut Hanifah (2014, hlm. 79) 

prosedur pengolaan menggunakan pendekatan kualitatif yang nantinya 

menghasilkan data deskriptif. Caranya adalah dengan menganalisis data hasil 

wawancara dan catatan lapangan yang kemudian dideskripsikan.  

Pengumpulan data dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yang 

dilakukan, didalam pengumpulan data perlu menggunakan teknikdan alat 

pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik pengumpulan data yang 

tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Berikut ini adalah 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Secara umum kegiatan pengolahan data dan analisis data dalam proses 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Mengumpulkan format hasil observasi dari setiap kegiatan pembelajaran 

pada setiap siklus penelitian yang sudah dilaksanakan. 

b. Membandingkan jumlah siswa yang terlibat secara aktif dalam setiap  

kegiatan pembelajaran Penjas pada setiap siklus penelitian yang 

dilaksanakan. 

c. Menganalisa perubahan perilaku siswa dari seluruh format observasi dan 

catatan guru setelah tiga kali siklus pembelajaran dilaksanakan. 

d. Menganalisa jumlah waktu aktif berlatih atau belajar siswa dari awal 

tindakan sampai akhir tindakan. 
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Secara lebih detail lagi sebelum data diolah dan dianalisis ada 

beberapatahapan yang harus ditempuh oleh peneliti yaitu sebagai berikut  

2. Analisis Data 

Data mentah yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara 

dikelompokkan menjadi unit-unit dengan memperhatikan karakteristik data 

mentah, berdasarkan atas unit-unit yang ada, lalu diterapkan kategorisasi. 

Dalam pengolahan data ini, perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran 

Penjas sebagai aktivitas siswa apakah aktif, aktivitas manajemen, aktivitas 

memperhatikan intruksi, dan aktivitas lain. 

I. Validasi Data 

Validitas diperoleh dalam suatu penelitian. Penelitian ini merupakan 

penelitiantindakan kelas, maka pengukuran validitas dan reabilitas tidak 

menggunakanperhitungan statistik. 

1. Member chek 

Yakni meninjau kembali keterangan-keterangan atau informasi data yang 

diperoleh selama observasi atau wawancara, dengan cara 

mengkonfirmasikan dengan guru maupun siswa melalui kegiatan reflektif 

– kolaboratif pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Kegiatan kotak 

bertahap cek ini peneliti mengemukakan hasil temuan sementara untuk 

memperoleh tanggapan, sanggahan atau informasi baik dari guru maupun 

siswa, sehingga terjaring datayang benar dan memiliki derajat validitas 

yang tinggi pada hari rabu tanggal 15 Maret 2017 di SDN Cakrawati. 

2. Triangulasi 

Yakni memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti dengan 

membandingkan sumber lain, yakni guru dan siswa. Tujuannya untuk 

memperoleh derajat kepercayaan data yang maksimal. Kegiatan 

triangulasi dalam kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan reflektif – 

kolaboratif  antara guru dan penelitihari rabu tanggal 15 Maret 2017 di 

SDN Cakrawati. 

3. Audit trail 

Yakni mengecek kebenaran prosedur dan metode pengumpulan data 

dengan mendiskusikannya dengan guru. Kegiatan ini dilakukan untuk 
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memperoleh data dengan validitas tinggihari rabu tanggal 15 Maret 2017 

di SDN Cakrawati. 

4. Expert opinion 

Dilakukan dengan cara mengkonsultasikan hasil temuan peneliti kepada 

para ahli. Dalam kegiatan expert opinion ini, peneliti mengkonsultasikan 

kepada pembimbing sehingga data temuan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenaranmyahari rabu tanggal 15 Maret 2017 di SDN Cakrawati. 

J. Interpretasi 

Pada tahap ini hipotesis yang telah divalidasikan diinterpretasikan 

berdasarkan kerangka teoritik, norma-norma praktis yang disepakati bersama, atau 

berdasarkan intuisi peneliti sebagai observer berkenaan dengan proses 

pembelajaran yang baik sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

belajar. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh suatu kerangka referensi, ini 

dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan tindakan kelas selanjutnya, baik  

dilaksanakan oleh peneliti yang sama atau oleh peneliti yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


