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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Class Action Research. Pemelihan metode penelitian 

tindakan kelas ( PTK) didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dapat 

memberikan informasi yang lebih dengan cara melakukan tindakan langsung 

sesuai dengan masalah dilapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto 

(2010, hlm 4) menyatakan bahwa istilah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat 

disingkat dengan Peneltian Tindakan (PT) saja karena istilah “kelas” hanya 

menunjukan sejumlah subjek yang menjadi sasaran untuk peningkatan. 

Selanjutnya Suhardjono (2008, hlm 58) Penelitian Tindakan kelas adalah 

Penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik 

pemebelajaran dikelas , yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. 

 Sedangkan Sukajati (2008, hlm 8) Yang dimaksud dengan PTK adalah 

penelitian praktis, bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam 

pembelajaran di kelas dengan cara melakukan tindakan-tindakan. 

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas atau  Classroom Action Research  

adalah penelitian tindakan yang dilakukan dikelas dengan tujuan memecahkan 

masalah atau meningkatkan dan memperbaiki mutu pembelajaran dikelas maupun 

disekolah. 

B. Setting Penelitian 

1. Waktu 

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2016/2017, dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan yang 

disesuaikan dengan jadwal pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. 

2. Tempat  
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Penelitian ini dilaksanakan di SMP Pasundan 6 Bandung. Alasan 

penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah berdasarkan berbagai 

pertimbangan : 

a. Masih rendahnya tingkat kerjasama dan keterampilan bermain siswa 

khususnya dalam pembelajaran permaianan sepakbola di SMP Pasundan 6 

Bandung. 

b. Berdasarkan hasil pengalaman penulis dilapangan dan ketika melakukan 

pengamatan awal pada sekolah tersebut, sehingga penulis mendapat 

gambaran tentang kondisi dan permasalahan yang terjadi di sekolah 

tersebut. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian tindakan kelas ini adalah proses 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Game 

Tournament (TGT). 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian tindakan kelas ini adalah kerjasama dan 

keterampilan bermain siswa khususnya dalam pembelajaran sepakbola. 

D. Melaksanakan Tindakan 

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari beberapa siklus. 

Sesuai dengan tingkat permasalahan yang akan dipecahkan.  Seperti diungkapkan 

Hopkins dalam Arikunto (2010, hlm 17)  bahwa “ada empat komponen pokok 

dalam penelitian tindakan, yang terdiri dari; perencanaan,pelaksanan tindakan, 

observasi dan refleksi”. Dan selanjutnya Arikunto (2010, hlm 20) mengemukakan 

konsep pokok PTK yang terdiri dari empat komponen pokok yang menunjukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Perencanaan ( planning ) 

2. Tindakan ( acting ) 

3. Pengamatan ( observing ) dan 
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4. Refleksi ( reflecting ) 

Adapun dibawah ini adalah gambar siklus pelaksanaan PTK dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

(Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas) 

Model desain penelitian menurut Arikunto (2010: 17) 

 

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

berbentuk siklus, setiap siklus dilakukan 2 tindakan dimana setiap tindakan  

menggunakan 2 jam mata pelajaran, secara lebih rinci penelitian dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan  

Refleksi 

Perencanaan 

Siklus I 

Pengamatan  

Pelaksanaan 

Refleksi 

Perencanaan 

Siklus I 

Pengamatan  

Pelaksanaan 
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Perencanaan merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam 

kegiatan penelitian, sebagai langkah awal sebelum program aksi atau 

pelaksanan dilaksanakan. Perencanaan ini menjadi sangat penting sifatnya 

karena akan menjadi bagian awal dalam pelaksanan aksi yang dimaksudkan 

untuk melakukan perubahan yang diharapkan. Di dalam penelitian ini 

perencanaan program tindakan terdiri dari beberapa siklus yang didalamnya 

terdapat tindakan-tindakan berupa proses pembelajaran yang difokuskan pada 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai upaya meningkatkan 

kerjasama dan keterampilan bermain siswa dalam mengikuti pelajaran 

permainan sepakbola. Perencanaaan tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut 

: 

a. Sebelum mengadakan penelitian, penulis mengadakan observasi awal 

untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang terjadi di sekolah, 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan mencatat masalah dan 

kendala yang terjadi pada saat proses pembelajaran 

b. Penulis berdiskusi dengan observer membicarakan permasalahan yang 

ditemukan serta dirasakan ketika kegiatan pembelajaran. 

c. Setelah tercapai kesepakatan amtara penulis dan observer, penulis 

menyusun persiapan mengajar dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dalam upaya meningkatkan kerjasama dan 

keterampilan bermain siswa ketika mengikuti pembelajaran permainan 

sepak bola. 

d. Penulis menyiapkan instrumen pengumpulan data untuk digunakan dalam 

tahap pelaksanaan tindakan.  

2. Pelaksanaan Tindakan  

Dalam proses pelaksanaan tindakan ini, penulis berperan sebagai aktor 

(guru) yang terjun langsung untuk melaksanakan proses pembelajaran 

pendidikan jasmani melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Team 

Game Tournament ( TGT ) untuk meningkatkan kerjasama dan keterampilan 
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bermain siswa dalam mengikuti pembelajaran permainan sepak bola. Adapun 

pelaksanan tindakan dalam proses pemebelajaran yang peneliti lakukan yaitu 

dengan menerapkan pembelajaran koopertif tipe TGT yang meliputi langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Awal 

a. Menyiapkan alat-alat pembelajaran 

b. Guru dan siswa berdoa bersama untuk memulai pembelajaran 

c. Guru meminta siswa untuk melakukan pemanasan sesuai arahanya. 

d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

e. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

siswa . 

2. Kegiatan Inti 

Peneliti sebagai guru penjas melaksanakan kegiatan pembelajaran 

penjas sesuai dengan skenario atau rencana pembelajaran yang telah 

dibuat. Mitra peneliti yang berperan sebagai observer dilapangan 

melakukan pengamatan terhadap kerjasama siswa dan keterampilan 

bermain siswa sebagai informasi atau data bagi peneliti. Proses 

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

3. Kegiatan Akhir 

a. Setelah pembelajaran berakhir, peneliti mencatat segala bentuk 

kegiatan, kejadian dilapangan dan kendala-kendala yang muncul 

selama prose pembelajaran berlangsung kedalam lembar observasi 

yang telah disiapkan. 

b. Guru mencari tempat yang strategis untuk proses evaluasi dan 

mempersilahkan siswa untuk duduk sembari mendengarkan penjelasan 

dari guru tentang materi yang sudah dilaksanakan, melakukan evaluasi 

kemudian menyampaikan tindak lanjut kegiatan belajar yang akan 

dilaksanakn di pertemuan berikutnya. 

3. Observasi  
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Observasi adalah merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi 

selama tindakan. (Afrilianto 2014: 46). Kegiatan observasi dalam penelitian 

ini dilaksanakn bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Untuk 

mempermudah pelaksanaan observasi, penulis dibantu oleh observer (guru 

mata pelajaran pendidikan jasmani) dan rekan. Objek yang diamati dan 

menjadi fokus pada kerjasama dan keterampilan bermain siswa selama 

pembelajaran permainan sepak bola berlansung, baik berupa perubahan yang 

bersifat individu maupun kelompok. Adapun langkah-langkah penulis untuk 

mengumpulkan data dan tekhnik observasi yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan penulis , observer 

berada dengan objek yang diteliti. 

b. Observasi tidak langsung, observasi melakukan pengamatan tidak pada 

saat berlangsungnya suatu kegiatan yang sedang diteliti, berupa 

dokumentasi dan catatan lapangan. 

c. Pengamatan dalam sikap yang berhubungan sengan perubahan yang 

terjadi pada diri siswa yang berisi tentang peningkatan kerjasama dan 

keterampilan bermain  siswa dalam mengikuti pembelajaran permainan 

sepak bola. 

4. Refleksi 

Tahap refleksi merupakan tahap kegiatan untuk menganalisis, 

melakukan interpretasi dan penjelasan terhadap semua informasi yang 

diperoleh selama pelaksanaan tindakan. Informasi yang berhasil di 

dokumentasikan, kemudian dianalisa dan dibandingkan dengan data awal. 

Hasil informasi atau data yang sudah dianalisis kemudian melalui proses 

refleksi akan ditarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh pada kegiatan refleksi 

ini dijadikan sumber bagi tindakan selanjutnya yaitu dalam rangka 

memperbaiki, menyempurnakan atau meninggalkan kebiasaan yang kurang 

baik dalam pelaksanaan tindakan. 
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada saat refleksi adalah 

sebagai berikut : 

1. Analisis, sintesis dan interpretasi terhadap semua data atau informasi yang 

diperoleh dalam pelaksanaan tindakan yaitu menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam kegiatan permainan sepak bola. 

2. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan tindakan 

(peningkatan kerjasama dan keterampilan bermain siswa dalam 

pembelajaran permainan sepak bola) 

3. Apabila hasil refleksi menunjukan belum ada peningkatan yang optimal 

maka perlu dibuat perencanaan siklus 2 sampai siklus berikutnya sebagai 

tindak lanjut untuk mencapai tujuan penelitian dengan langkah-

langkahnya seperti pada siklus I. 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini peneliti melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. 

Setiap siklus yang masing-masing melalui empat tahap, yaitu: tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, observasi, dan tahap refleksi.  

Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 di 

SMP Pasundan 6 Bandung berturut-turut pada bulan Agustus dan September 

Tahun Pelajaran 2016/2017 sesuai dengan jadwal pelajaran di sekolah. 

Peneliti menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) pada setiap siklus 

yang berisi tujuan perbaikan pembelajaran secara jelas dan penguraian strategi 

perbaikan pembelajaran pada komponen kegiatan pembelajaran di tahap 

kegiatan inti dengan mengunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT 

(Team Games Tournament). 

Adapun rincian kegiatan pada setiap siklusnya diuraikan pada tabel di 

atas sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan : 
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1) Menyiapkan observer / berkolaborasi dengan teman atau guru 

2) Membuat rencana pelaksanaan tindakan (RPP) 

3) Format-format observasi 

4) Menyiapkan alat-alat pembelajaran 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tabel 3.1 

Komponen pelaksanaan Pembelajaran team game tournament pada siklus 

I 

Komponen 

Pembelajaran 
Tindakan Peneliti 

Penyajian kelas 

(class presentation) 

Menyajikan dan Menyampaikan kepada siswa 

semua kegiatan dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dengan cara demonstrasi dan 

peragaan praktek pada pembelajaran 

permainan sepakbola dan memotivasi siswa 

Kelompok (teams) 

 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana cara 

membentuk kelompok belajar dan membentuk 

setiap kelompok belajar agar melakukan 

transisi secara efisien setiap kelompok terdiri 

dari 4-6 orang siswa. 

Permainan (games) 

 

Membimbing kelompok belajar melakukan 

tugas-tugas mereka yaitu : melakukan 

pembelajaran passing control, dribling and 

kerjasma dalam suatu permainan. 

Kompetisi/turnamen 

(turnaments) 

Melakukan turnamen antar kelompok melaui 

permainan yang telah mereka pelajari. 
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Pengakuan 

kelompok (team 

recognition) 

 

Memberikan penghargaan berupa  hadiah atau 

pujian kepada pemenang tanpa 

mendiskriminasi yang kalah. 

 

c. Observasi 

Melakukan Observasi terhadap tiap-tiap kegitatan 

pembelajaran yang telah dilakukan menggunakan format observasi. 

d. Refleksi  

1) Melakukan evaluasi tindakan I yang telah dilakukan evaluasi 

mutu, jumlah dan waktu dari setiap kegiatan tindakan 

2) Merenungkan kembali mengenai kekuatan dan kelemahan dari 

tindakan yang telah dilakukan. 

3) Memperkirakan implikasi dari tindakan yang telah direncanakan 

4) Menjawab penyebab kondisi yang telah terjadi selama pelaksanaan 

tindakan. 

5) Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi , untuk 

digunakan pada siklus berikutnya 

2. Siklus II 

a. Perencanaaan 

1) Mengidentifikasi masalah dan menetapkan alternative pemecahan 

masalah 

2) Pengembangan program tindakan II. 

b. Tindakan 
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Pelaksanaan program tindakan II. 

c. Observasi 

Pengumpulan data tindakan II.  

d. Refleksi 

Melakukan evaluasi tindakan II. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2002, hlm. 134) “Instrumen penelitian adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah”. Selain itu, peneliti juga 

menggunakan instrumen-instrumen lain sebagai alat bantu dalam melakukan 

penelitian.  

Instrumen yang  digunakan untuk memperoleh data  dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan instrument Lembar Obervasi dan Pengamatan GPAI 

(Game Performance Assessment Instrument). 

Lembar observasi digunakan untuk mengukur kerjasama siswa dalam 

bermain sepak bola, adapun yang diobservasi adalah kerjasama siswa dalam 

bermain futsal, untuk indikator dari kerjasama penulis mengacu dari bebagai 

gabungan pendapat yang dikemukakan beberapa ahli, diantaranya menurut Polak, 

M (dalam Dosen, T, 2009, hlm. 136), menjelaskan bahwa : 

Kerjasama atau kooperasi (cooperation) adalah gejala saling mendekati 

untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. 

Syarat-syarat kerja sama adalah : 

1) Kepentingan yang sama  

2) Keadilan 

3) Saling pengertian 

4) Tujuan yang sama 

5) Saling membantu 



57 
 

 
Yogif Supriyanto, 2016 
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) 
UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA DAN KETERAMPILAN BERMAIN SEPAKBOLA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

6) Saling melayani 

7) Tanggung jawab 

8) Penghargaan 

9) Kompromi 

Sedangkan, menurut Suherman (2001, hlm 86) menyebutkan unsur 

penting dalam kerjasama adalah : 

1) Mengikuti aturan 

2) Membantu teman yang belum bisa 

3) Ingin semua teman bermain dan berhasil 

4) Memotivasi orang lain 

5) Bekerjakeras menerapkan skill 

6) Hormat terhadap orang lain 

7) Mengendalikan tempramen 

8) Memperhatikan perasaan orang lain 

9) Kerjasama meraih tujuan 

10) Menerima pendapat orang lain 

11) Bermain secara terkendali 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka diambil kesimpulan 

bahwa indikator kerjasama adalah : 

1. Saling pengertian 

2. Saling membantu 

3. Tanggung jawab 

4. Kompromi  

5. Mengikuti aturan 

6. Memotivasi orang lain 

7. Hormat pada orang lain 

8. Mengendalikan tempramen 
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9. Kerjasama meraih tujuan 

10. Menerima pendapat orang lain 

 

Sedangkan untuk mungukur keterampilan bermain siswa dalam permainan 

sepakbola, instrument yang digunakan adalah Pengamatan GPAI (Game 

Performance Assessment Instrument). Menurut Oslin dkk (dalam Memmert dan 

Harvey (2008, hlm 221) mengembangkan “GPAI untuk mengukur penampilan 

bermain yang menunjukkan pemahaman taktis, serta kemampuan pemain untuk 

memecahkan masalah taktis dengan memilih dan menerapkan keterampilan yang 

sesuai”. 

Berikut ini adalah beberapa komponen GPAI yang dapat digunakan 

sebagai bahan penilaian : 

Tabel 3.2 

Komponen GPAI 

 

Komponen Kriteria Penilaian Penampilan 

Keputusan yang 

diambil (Decision 

Marking) 

Membuat pemilihan yang sesuai mengenai apa 

yang harus dilakukan dengan bola selama 

permainan. 

Melaksanakan 

keterampilan (Skill 

Execution) 

Penampilan yang efisien dari kemampuan teknik 

dasar 

Penyesuaian 

( Adjust) 

Pergerakan dari pemaian, baik dalam menyerang 

atau bertahan, seperti yang diinginkan pada 

permainan. 

Melindungi ( Cover) Menyediakan bantuan perlindungan bagi pemain 

yang sedang memainkan bola atau menggerakakan 

bola. 
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Memberi dukungan 

( Support) 

Memposisikan pergerakan bola pada posisi 

menerima ketika teman memiliki bola. 

Menjaga/ menandai 

( Guard/ Mark) 

Bertahan dari lawan yang mungkin memiliki atau 

tidak memiliki bola. 

Perlindungan (Base) Menyediakan bantuan perlindungan bagi pemain 

yang sedang memainkan bola atau menggerakkan 

bola 

(Sumber : The Game Performance Assessment Instrument (GPAI) 

Dari ke tujuh komponen GPAI diatas, peneliti mengidentifikasi yang akan 

diaplikasikan ke dalam permainan sepakbola untuk 

mengembangkan keterampilan bermain melalui model kooperatif tipe team game 

tournament (TGT), dalam hal ini peneliti fokus 

dalam  tiga aspek  penampilan  dari beberapa  komponen, yaitu keputusan yang 

diambil/ Decision Marking , melaksanakan keterampilan/ Skill Execution  dan 

memberi dukungan/ support . 

Table 3.3 

Aspek yang diamati pada keterampilan bermain siswa 

Komponen Penampilan Bermain Kriteria 

1.      Keputusan yang diambil 

(Decision marking) 

  

  

  

Passing 

A. Berusaha mengoper bola keteman 

yang berdiri bebas. 

B. Melakukan tendangan dengan tenang 

tidak terburu buru. 

Dribbling 
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Penilaian GPAI 

Sumber Griffin, Mitchell, dan Oslin (1997 : 2003) Game Performance 

Assesment Instrument (GPAI) 

  A. Menggiring bola dengan cepat 

keruang yang kosong tanpa kawalan. 

B. Melihat situasi pergerakan lawan 

saat ingin mendribbling bola 

kedepan. 

2.      Melaksanakan 

Keterampilan 

(Skill Execution) 

Passing 

A. Akurasi tendangan bola yang dioper 

siswa mengarah tepat sasaran. 

B. Bola yang ditendang tidak 

melambung ke atas tetapi datar 

menyusuri tanah. 

Dribbling 

A. Menggiring bola dengan tetap berada 

dalam penguasaan kaki siswa. 

B. Menggiring bola dengan cepat dan 

lincah. 

3.      Memberi dukungan 

(support) 

Siswa yang menerima operan bergerak 

mencari ruang yang kosong tanpa ada 

kawalan sehingga mempermudah siswa 

yang ingin menendang (passing) bola. 

No Nama  Penilaian Keterangan 

1.  5 Sangat efektif 
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a. D

o

k

umentasi 

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berupa foto–foto 

ketika proses pembelajaran berlangsung. 

 

b. Catatan lapangan 

Membuat catatan harian atau lapangan, yaitu salah satu alat 

untuk mengumpulkan data dimana peneliti mencatat segala aspek 

dalam proses pembelajaran baik diawal maupun diakhir. 

 

F. Teknik pengumpulan data 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada setiap 

tindakan dalam proses pembelajaran pendidikan  jasmani. Proses pengumpulan 

data dibantu oleh observer yaitu guru atau teman sebagai rekan peneliti. 

Data atau informasi yang dijadikan sumber untuk kepentingan analisis 

guna memecahkan masalah penelitian berasal dari hasil observasi selama 

pelaksanaan tindakan tindakan meliputi aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan 

perilaku guru selama proses pembelajaran dalam pelaksanaan tindakan.  

Berdasarkan itu pula maka data penelitian data diklasifikasikan menjadi 

dua jenis sumber data yang berasal dari : 

a. Siswa : melalui perubahan yang ditunjukan oleh aktivitasnya dalam 

melaksanakan kegiatan belajar penjas. 

b. Observer : catatan jumlahnya data peneliti dari setiap perubahan siklus pada 

setiap observasi dan refleksi dari setiap kegiatan. 

2.  4 Efektif 

3.  3 Cukup efektif 

4.  2 Tidak efektif 

5.  1 Sangat tidak efektif 



62 
 

 
Yogif Supriyanto, 2016 
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) 
UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA DAN KETERAMPILAN BERMAIN SEPAKBOLA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

G. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah diperoleh dari hasil tes dan pengukuran, maka langkah 

selanjutnya adalah mengolahnya dan menganalisis data hasil observasi. 

Sugiyono (2007, hlm.165) brpendapat bahwa “Analisis data kuantitatif adalah 

mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis resonden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari variabel yang diteliti, 

dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah”. 

Untuk menganalisis data kuantitatif hasil observasi, maka data yang 

telah dikumpulkan diolah dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung jumlah jawaban lembar observasi siswa yaitu lembar 

kerjasama dan  keterampilan bermain siswa. 

2. Memasukan data kedalam rumus statistik, yaitu mean (rata-rata skor) 

dengan rumus :  

Skor  = 
𝒇

𝒏
 x 100% 

Keterangan : 

f = Frekuensi Jumlah  

n = Jumlah opsi jawaban maksimal secara keseluruhan 

  Langkah Penghitungan : 

1. Menghitung lembar observasi siswa yaitu kerjasama dan keterampilan 

bermain siswa. 

2. Kemudian hasil dari pengitungan menggunakan rumus diatas 

dimasukan dan di kategorikan ke dalam rentang persentase pada tabel 

3.4 di bawah ini : 

Tabel 3.4 

Kriteria Penilaian Menurut Sugiyono (2007, hlm 166) 
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Persentase Kategori 

75 – 100% Sangat Baik 

50 – 74 % Baik 

25 – 49 % Cukup 

< 25 % Kurang 

 

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 hasil tingkat kerjasama dan keterampilan bermain siswa 

dalam setiap kegiatan pada setiap siklusnya. 

c. Menganalisa perubahan tingkat kerjasama dan keterampilan bermain siswa 

dari seluruh format observasi dan catatan guru setelah dua kali siklus 

pembelajaran dilaksanakan. 

2. Analisis Data 

a. Pengolahan dan Kategori Data 

Data mentah yang terkumpul dari hasil observasi dikelompokan 

menjadi unit-unit yang ada, lalu diterapkan kategorisasi. Dalam pengolahan 

data ini, dilihat tingkat kerjasama dan keterampilan bermain siswa pada 

setiap siklusnya. 

 


