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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metodelogi Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang 

valid untuk ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan terhadap pengetahuan 

tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Jenis penelitian dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class-room Actian Research). 

Penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan 

(Arikunto, 2010, hlm. 3). 

Menurut Hopkins dalam Rochiati (2007, hlm 11) mengemukakan bahwa 

Penelitian Tindakan Kelas sebagai berikut : 

Penelitian kelas adalah penelitian dengan mengkombinasikan prosedur 

penelitian dengan tindakan substantive, suatu tindakan yang disiplin inkuiri, 

atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil 

terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. 

 

Sedangkan menurut Supardi  (2006, hlm 3) mengemukakan bahwa 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama. 

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu penelitian yang mengkombinasikan prosedur 

penelitian dengan tindakan yang disiplin untuk pencermatan terhadap kegiatan 

belajar dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 

 

B. Desain Penelitian  

 

 

 

 

Perencanaan 

 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

SIKLUS 

Refleksi 
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Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas, Supardi (2006, hlm. 16) 

C. Definisi Operasional 

Penelitian ini menitikberatkan pada dua aspek, yaitu pendekatan bermain 

dan keterampilan gerak dasar renang gaya bebas. Secara terperinci, kedua aspek 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pendekatan Bermain 

Pendekatan bermain dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran 

untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar renang gaya bebas dengan 

permainan sederhana dengan model bermain, mengarah ke gerakan untuk 

melakukan teknik-teknik dasar dalam berenang. 

2. Keterampilan gerak dasar renang gaya bebas 

Keterampilan gerak dasar renang gaya bebas dalam penelitian ini adalah 

kemampuan dasar yang harus dikuasi oleh siswa untuk melakukan gerak dasar 

renang gaya bebas. Adapun kemampuan dasarnya yaitu posisi badan, gerakan 

kaki, gerakan tangan, mengambil nafas dan koordinasi. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 134), instrumen penelitian adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Adapun instrumen 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

Lembar observasi aktivitas siswa digunakan untuk memperoleh data 

penelitian dengan cara mengamati respon siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran yang dilakukan langsung oleh peneliti dan observer. 

Tabel 3.1 Lembar Observasi Pengamatan Aktivitas Siswa Dalam Proses 

Pembelajaran Gerak Dasar Renang Gaya Bebas. 

 

No 

 

Nama Siswa 

Respon Siswa terhadap 

Pembelajaran 

Keterangan 

    = Siswa senang dan 

antusias terhadap 

pembelajaran 

1     

2     
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3      = Siswa biasa saja 

 = Siswa tidak senang 

dan tidak antusias 

terhadap pembelajaran 

4     

5     

dst     

Ket : kolom respon diisi menggunakan ceklis () 

 

2. Catatan lapangan (anecdotal record)  

Catatan lapangan berisi hal-hal penting yang terjadi saat proses 

penelitian, yaitu mengenai siswa, keberlangsungan pembelajaran, alokasi waktu, 

serta pengawasan. Hal yang dialami, dilihat, dan dipikirkan oleh peneliti, 

dicantumkan dalam catatan lapangan. Instrumen ini digunakan selama penelitian 

di lapangan berlangsung untuk memuat kejadian-kejadin faktual selama 

penggunaan instrumen mulai dari awal hingga akhir penelitian. Adapun format 

bentuk catatan lapangan penelitian ini adalah sebabai berikut. 

Catatan Lapangan 

No.   : 

Sekolah  :  

Mata Pelajaran :  

Kelas/Semester :  

Hari/Tanggal  :  

Siklus   : 

Tindakan  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rubrik Tes Keterampilan Renang Gaya Bebas 
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Tes bisa dikatakan benar dan sah apabila tes dapat mengukur apa yang 

hendak diukur, sehingga tes merupakan  sebuah instrumen untuk memperoleh 

data, dalam hal ini mengenai proses pembelajaran renang gaya bebas dengan 

menggunakan model pembelajaran bermain. Tes ini dilaksanakan secara individu. 

Tujuannya adalah untuk memperoleh data mengenai tingkat keberhasilan belajar 

siswa. 

Instrmen yang digunakan adalah rubrik. Rubrik adalah skala lajuan (rating 

scales), skala yang digunakan adalah skala 1-3. Menurut Asmawi (2001), rubrik 

secara formal dirancang sebagai pedoman penskoran, yang terdiri atas criteria 

penampilan spesifik yang telah dirancang sebelumnya  dan digunakan untuk 

menilai hasil kerja siswa pada asesmen penampilan. Secara khas, rubrik 

merupakan format spesifik dari suatu instrumen penskoran yang digunakan untuk 

mengevaluasi penampilan siswa. 

Suatu rubrik secara umum ialah patokan penskoran yang digunakan dalam 

asesmen subjektif. Suatu rubrik mengharuskan adanya suatu aturan tentang 

penetapan kriteria pada sistem asesmen yang harus diikuti pada evaluasi. Rubrik 

dapat berbentuk deskripsi eksplisit tentang karaktersitik performans tertentu pada 

suatu rentangan skala. Rubrik penskoran secara eksplisit menunjukkan  kualitas 

performans yang diharapkan menurut rentang skala, atau definisi tentang suatu 

titik skor tertentu pada skala (Asmawi, 2001). 

Tabel 3.2 Expert Opinion 

Instrumen Penilaian Tes Keterampilan Gerak Dasar Renang Gaya Bebas  

Pendapat Ahli Simpulan Peneliti 

1) Haller David (2011, hlm. 24) 

- Posisi tubuh streamline 

- Pelaksanaan (gerakan tungkai 

dan gerakan lengan) 

- Sikap akhir posisi tubuh 

kembali streamline 

2) David G. Thomas (1980) 

- Sikap Awal 

- Gerakan tungkai 

- Gerakan lengan 

- Pernafasan 

3) Jefri F. Gunawan (2013, hlm. 80) 

- Meluncur 

- Gerakan tungkai 

Berdasarkan pendapat para ahli peneliti 

menyimpulkan bahwa yang dapat 

dijadikan penilaian keterampilan gerak 

dasar renang gaya bebas yaitu : 

 

1. Gerakan meluncur 

2. Gerakan tungkai 

3. Gerakan lengan 

4. pernafasan  
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- Gerakan lengan 

- Pernafasan 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas tentang pendapat para ahli mengenai 

instrumen penilaian tes keterampilan gerak dasar renang gaya bebas, peneliti 

menyimpulkan dari ketiga ahli tersebut sebagai penilaian keterampilan gerak 

dasar renang gaya bebas dalam penelitian ini adalah gerakan meluncur, gerakan 

tungkai, gerakan lengan, dan pernafasan. Rubrik penilaiannya dapat dilihat 

dilampiran B. Adapun kisi-kisi penilaian nya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Tes Keterampilan Gerak Dasar Renang 

Gaya Bebas 

Vaiabel Sub Variabel Deskriptor Penilaian 

1. Meluncur 

 

 

1.1. posisi 

lengan 

1.2. posisi 

kepala 

1.3. posisi 

badan 

1.4. posisi 

tungkai 

1.1.1. posisi lengan lurus 

sejajar dengan air 

(nilai 3) 

1.1.2. posisi lengan lurus 

terbuka dan berada 

di dalam air (nilai 

2) 

1.1.3. posisi lengan 

berada di samping 

badan (nilai 1) 

1.2.1. posisi kepala lurus 

sejajar dengan 

permukaan air 

(nilai 3) 

1.2.2. posisi kepala 

sedikit terangkat 

dari permukaan air 

(nilai 2) 

1.2.3. posisi kepala 

seluruhnya berada 

di atas permukaan 

air (nilai 1) 

1.3.1. posisi badan lurus 

sejajar dengan 

permukaan air 

(nilai 3) 

1.3.2. posisi badan 

sedikit tenggelam 

(nilai 2) 

1.3.3. posisi badan 

sepenuhnya 

tenggelam (nilai 1) 
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1.4.1. posisi tungkai 

lurus sejajar 

dengan permukaan 

air (nilai 3) 

1.4.2. posisi tungkai 

tegang dan sedikit 

tenggelam di 

dalam air (nilai 2) 

1.4.3. posisi tungkai 

bengkok (nilai 1) 

2. Gerakan Tungkai 

 

 

2.1. Cara 

melakukan 

gerakan 

tungkai 

2.1.1. Pusat gerakan 

tungkai di bagian 

paha (nilai 3) 

2.1.2. Lutut terlalu 

ditekuk (nilai 2) 

2.1.3. Pusat gerakan 

berada di lutut 

(nilai 1) 

3. Gerakan Lengan 

 
 

3.1. Posisi 

tangan 

3.2. Cara 

melakukan 

gerakan 

lengan 

3.1.1. Jari tangan lurus 

dan rapat (nilai 3) 

3.1.2. Jari tangan lurus 

dan terbuka (nilai 2) 

3.1.3. Jari tangan terbuka 

dan ditekuk seperti 

mencakar (nilai 1) 

3.2.1. Posisi lengan lurus 

dan menarik full 

bergantian kiri dan 

kanan secara 

beraturan (nilai 3) 

3.2.2. Posisi lengan 

bengkok pada saat 

gerakan menarik 

bergantian kiri dan 

kanan secara 

beraturan (nilai 2) 

3.2.3. Gerakan lengan 

tidak beraturan dan 

posisi lengan 

bengkok (nilai 1) 
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4. Pernafasan 
 

 
 

4.1. Posisi 

Kepala 

4.2. Cara 

mengambil 

nafas 

4.1.1. Posisi kepala 

hanya menengok 

tanpa terangkat 

dari permukaan air 

(nilai 3) 

4.1.2. Posisi kepala 

sedikit terangkat 

dari permukaan air 

(nilai 2) 

4.1.3. Posisi kepala 

sepenuhnya 

terangkat dari 

permukaan air 

(nilai 1) 

4.2.1. Mengambil nafas 

pada satu arah 

hanya dengan 

menengokan 

kepala (nilai 3) 

4.2.2. Mengambil nafas 

kedua arah kiri dan 

kanan (nilai 2) 

4.2.3. Tidak mengambil 

nafas sama sekali 

(nilai 1) 

 

 

E. Prosedur Penelitian 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ada empat tahapan penting yang 

dilakukan dalam setiap siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Apabila dalam satu siklus tidak terdapat perubahan ke arah lebih baik, 

maka dilanjutkan ke siklus kedua dan terus dilakukan kesiklus selanjutnya apabila 

peneliti merasa belum ada perbaikan sampai peneliti merasa puas terhadap 

perubahan yang dicapai. 

PTK diawali dengan siklus 1, apabila sudah diketahui tingkat 

keberhasilan dan hambatan maka dilanjutkan dengan menentukan rancangan 

untuk siklus kedua apakah bentuk kegiatannya sama dengan bertujuan untuk 
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mengulangi kesuksesan memperkuat perbaikan atau kegiatan berbeda untuk 

memperbaiki yang masih menjadi hambatan. 

Penelitian ini dilakukan dalam siklus setiap siklusnya ada empat tahapan 

yaitu, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan evaluasi, dan 

analisis atau refleksi. Setiap siklus perencanaan disiapkan atas penemuan 

sebelumnya untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi sebelumnya sehingga 

bisa didapat peningkatan. Apabila dalam siklus pertama tidak didapat peningkatan 

maka dilanjutkan pada siklus kedua, dan dilanjutkan pada siklus-siklus 

selanjutnya apabila belum tercapai peningkatan yang diharapkan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tindakan, di dalamnya 

terdapat beberapa tahap kegiatan yaitu : perencanaan, melaksanakan tindakan, 

observasi, melaksanakan refleksi, dan revisi pembelajaran melalui diskusi 

kelompok bersama-sama dengan praktisi di lapangan, untuk mengembangkan 

rencana tindakan sebagai umpan balik rencana pembelajaran berikutnya. 

Hubungan tersebut di atas digambarkan dalam daur PTK yang berkelanjutan, 

Arwin (2000, hlm. 32), sesuai dengan bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Daur Penelitian Tindakan yang Berkelanjutan, Supardi (2006, hlm. 

16) 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan penyediaan bahan-bahan dan alat-alat belajar seperti 

silabus, SAP, diktat, presensi, bahan belajar berupa jenis-jenis pendekatan 

bermain. 

Perencanaan 

 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

SIKLUS 

Refleksi 
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2. Tahap Pelaksanaan  

Tahap ini terdiri atas:  

a. Pra Observasi 

Pada tahap ini peneliti, guru mata pelajaran, dan juga observer melakukan 

pengamatan secara langsung ke lapangan melihat semua proses 

pembelajaran, semua permasalahan di lapangan dikumpulkan dan dibahas 

untuk menentukan alternatif pemecahan masalah, alternatif pemecahan 

masalah ini berdasarkan hasil observasi dan hasil kesefahaman antara 

peneliti, guru mata pelajaran, dan observer. Alternatif pemecahan masalah 

ini sebagai bahan peneliti untuk memberikan tindakan yang tepat pada saat 

penelitian berlangsung. Berdasarkan hasil kesepahaman antara peneliti, guru 

mata pelajaran, dan observer hasil dari pra observasi dibuat dalam bentuk 

konferensi portofolio. 

Tabel 3.4 Lembar Konferensi Portofolio 

Permasalahan Alternatif Pemecahan Masalah 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

b. Planning (Tahap Perencanaan Tindakan ) 

Pada tahap ini peneliti merencankan sistem dan strategi pembelajaran dalam 

menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan rencana,  

Tahap perencanaan tindakan adalah menyusun rencana tindakan atau 

penelitian (termasuk di dalamnya revisi dan perubahan rencana penelitian). 

Bentuk perencanaan-nya adalah menyusun jadwal pembelajaran, rencana 

proses pembelajaran, menyiapkan alat dan perlengkapan Refleksi 1. 

Evaluasi, 2. Revisi Tindakan dan Observasi Pembelajaran, Rencana 

Pembelajaran, Umpan Balik Proses Pembelajaran Siswa, Hasil 

Pembelajaran Siswa yang berkaitan dengan pendekatan bermain yang akan 

peneliti terapkan, menyiapkan instrumen pengamatan, dan praktik.  
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c. Acting (Pelaksanaan Tindakan) 

Pelaksanaan tindakan adalah proses penerapan perencanaan dari apa yang 

telah direncanakan pada awal penelitian, termasuk di dalamnya praktik 

penerapan dan praktik pembelajaran menggunakan RPP yang telah disusun 

pada perencanaan. Pelaksanaan tindakan dilakukan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran gerak dasar renang gaya bebas dengan pendekatan 

bermain dan menggunakan media berbeda. Selama proses tindakan nantinya 

proses pembelajaran dengan menerapkan RPP yang telah disiapkan pada 

tahap perencanaan akan diamati oleh observer (teman sejawat) 

menggunakan instrumen pengamatan, berupa lembar observasi yang telah 

disiapkan 

d. Observing (Tahap Observasi) 

Tahap ini peneliti atau observer mencatat kejadian apa saja selama proses 

pembelajaran. Pada tahap observasi dapat dilakukan oleh orang lain (bukan 

peneliti) misalnya teman, pengamat melakukan pengamatan terhadap proses 

atau hasil pembelajaran gerak dasar renang gaya bebas pada kelas atau 

siswa sebagai objek penelitian. Langkah ini diambil untuk mendapatkan 

data penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi 

e. Reflecting (Tahap Refleksi) 

Pada tahap refleksi peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil 

atau dampak dari tindakan dengan menggunakan berbagai kriteria. 

Berdasarkan hasil dari pengamatan peneliti bersama rekan guru dapat 

melakukan revisi untuk memperbaiki penelitian yang dilaksanakan pada 

tahap pelaksanaan tindakan.  

 

3. Tahap Akhir 

Pada tahap ini seluruh data-data yang terkumpul pada setiap siklus 

ditampilkan secara deskriptif dan dibahas faktor-faktor penghambat pada masing-

masing siklus, sehinggga diperoleh siklus yang tepat dan berkompeten dalam 

meningkatkan keterlibatan belajar. Hasil pembelajaran siswa yang telah dicapai 

kemudian di refleksi dengan menilai pembelajaran dan merevisi pembelajaran. 

Hasil pembelajaran pada tiap siklus akan direfleksi hingga tercapai proses 
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pembelajaran yang meningkat dan mengarah pada perkembangan dalam proses 

interaksi belajarmengajar. Hasil yang dicapai nantinya akan menjadi indikator 

keberhasilan dari perlakuan yang diberikan pada setiap siklus penelitian 

 

F. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi 

siswa, catatan lapangan (anecdotal record), tes keterampilan renang gaya bebas, 

serta wawancara siswa. 

1. Lembar observasi siswa  

Data diperoleh dari lembar observasi aktivitas/respon siswa selama 

pembelajaran dari awal sampai akhir. 

2. Catatan lapangan (anecdotal record) 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan observer lain secara langsung untuk 

mengamati fakta dan peristiwa penting yang terjadi selama penelitian. Hasil 

observasi dicatat dan dijadikan sebagai data penelitian untuk kemudian diolah 

dan dianalisis.  Selain itu, observasi dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-

masalah pada saat proses pembelajaran, seperti faktor penghambat dan 

pendukung dalam proses pembelajaran. 

3. Tes Keterampilan Renang Gaya Bebas 

Tes digunakan untuk mengumpulkan data berkenaan dengan hasil belajar siswa 

terhadap penguasaan teknik renang gaya bebas. Jenis tes dalam penelitian ini  

adalah tes performa praktek. Tes dimaksudkan untuk menguji kemampuan 

siswa terhadap penguasaan keterampilan gerak dasar renang gaya bebas setelah  

menggunakan metode bermain. Data juga didapat dari hasil tes keterampilan 

renang gaya bebas untuk mengetahui meningkat atau tidaknya keterampilan 

siswa dan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan tersebut. 
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Adapun rincian cara pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Teknik Pengumpulan Data 

No Teknik Instrumen Jenis Data Sumber Data 

 

 

1 

 

 

 

Observasi 

 

 

Pedoman observasi siswa 

 

Penilaian aktivitas siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung 

yang dinilai oleh observer 

selama pembelajaran 

 

 

Siswa dan 

observer 

 

 

2 

Tes 

Keterampilan 

Renang Gaya 

Bebas 

 

Rubrik Tes Keterampilan 

Renang Gaya Bebas 

 

Penilaian hasil tes selama 

pembelajaran 

 

Siswa 

 

 

3 

 

 

Dokumentasi 

 

 

Catatan penelitian 

(anecdotal record) 

 

Catatan kejadian-kejadian 

faktual yang terjadi selama 

penggunaan instrument 

Aktivitas 

penggunaan 

semua 

perangkat 

penilai 

(instrumen) 

 

G. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Proses 

pengolahan dan analisis data deskriptif mengacu pada pengolahan data Hopkins 

(1993), antara lain 1). deskripsi data, 2) validasi data, 3) interpretasi data. 

Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Analisis hanya bersifat 

kualitatif. Jika ada data kuantitatif, analisisnya paling banyak menggunakan 

statistik deskriptif dengan penyimpulan lebih mendasarkan diri pada nilai rata-rata 

dan simpangan baku amatan atau persentase amatan. Hasil analisis data kualitatif 

dikonsultasikan dengan makna kualitatif yang mencerminkan struktur dasar 

terhadap jawaban masalah penelitian. 

Data yang diperoleh pada penelitian ini dilakukan analisis meliputi analisis 

hasil observasi aktivitas siswa, analisis catatan lapangan (anecdotal record), 

analisis tes keterampilan renang gaya bebasdan analisis wawancara siswa 

1. Analisis Observasi Aktivitas siswa 

 Analisis hasil observasi ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung 

dengan cara mengamati semua aktivitas siswa menggunakan rubrik yang telah 

disediakan. Hasil observasi ini merupakan data hasil penelitian 

Adapun rumus untuk mencari persentase rata-rata respon siswa terhadap 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 
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Keterangan : 

X = respon siswa senang/biasa saja/tidak senang 

N = Jumlah Siswa 

Hasil dari perhitungan tersebut di atas kemudian diinterpretasikan 

menggunakan kriteria menurut Koentjaraningrat (dalam Ginanjar, 2008, dalam 

Abdussalam 2010, dalam Hardiansyah, 2011) sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Kategorisasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Persentase Kategori 

0% Tidak satupun 

1%-30% Sebagian kecil 

31%-49% Hampir separuhnya 

50% Separuhnya  

51%-80% Sebagian besar 

81%-99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

 

2. Analisis catatan lapangan (anecdotal record) 

Saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung, observer dan peneliti melakukan 

pencatatan diantaranya terkait pelaksanan tes, keadaan siswa, waktu, dan 

pengawasan. Hasil pencatatan merupakan data penelitian. Selanjutnya data 

tersebut akan diolah dan dianalisis. Analisis data pencatatan dilakukan dengan 

membaca kembali hasil pencatatan saat pelaksanaan pembelajaran kemudian 

dihubungkan dengan data hasil tes. Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil tes 

dapat dipengaruhi oleh keadaan saat pelaksanaan tes berlangsung. Seperti yang 

diungkaplan oleh Arikunto (2009) bahwa situasi dan kondisi pelaksanaan tes 

mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran sehingga akan turut 

memberikan efek terhadap hasil tes. 

3. Analisis Hasil Tes Keterampilan Renang Gaya Bebas 

Untuk menentukan keberhasilan memberikan pendekatan pembelajaran 

bermain terhadap keterampilan renang gaya bebas  maka ditentukan dari hasil 

Persentase rata-rata respon siswa =  x 100% 
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x  =  

evaluasi atau penilaian. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajaran renang gaya bebas dengan pendekatan bermain maka peneliti 

melakukan analisis data sebagai berikut : 

Mencari skor nilai rata-rata ( x ) 

Keterangan : 

x  = Skor rata-rata yang dicari 

X = Skor keseluruhan 

N = Jumlah Siswa 

∑ = Jumlah 

 

Mencari persentase skor rata-rata tiap siswa dengan rumus di bawah ini. 

 

 

 

Dengan dilakukannya perhitungan menggunakan persentase maka 

peningkatan yang terjadi akan lebih jelas terlihat tiap peningkatannya berapa 

persen sehingga akan lebih memperkuat berapa tingkat keberhasilan dicapai 

dalam pembelajaran renang gaya bebas dengan menggunakan pendekatan 

bermain. 

Untuk menghitung persentase keterampilan belajar siswa digunakan rumus 

sebagai berikut:  

 

 

 

(Aqib, dkk., 2011:41)  

Selanjutnya nilai yang diperoleh dikategorikan berdasarkan kategori tingkat 

keterampilan siswa di bawah ini. 

Tabel 3.7 Kategori Hasil Skor Keterampilan Siswa 

Rentang Kategori (%)  Kategori 

≥80  Sangat Terampil  

60-79  Terampil  

40-59  Cukup Terampil  

20-39  Kurang Terampil  

x 100% = persentase rata-rata 

 

P =   x 100% 
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<20  Sangat kurang  

(Aqib, dkk., 2011:41)  

 

H. Validasi Data 

Salah satu cara untuk melihat derajat kepercayaan suatu penelitian adalah 

validitas, pada Penelitian Tindakan Kelas validitas merujuk pada drajat 

kepercayaan proses dan hasil. Menurut Wiraatmaja (2009, hlm. 168), untuk 

menguji Penelitian Tindakan Kelas dapat dilakukan dengan triangulasi, member 

chek, audit trail, dan expert opinion. 

1. Triangulasi 

Data-data yang diperoleh divalidasi dengan cara triangulasi, yaitu memeriksa 

kebenaran hipotesis, konstruk, atau analisis yang peneliti lakukan dengan 

membandingkan hasil data-data yang diperoleh oleh mitra peneliti yang 

membantu dalam melakukan penelitian tindakan ini. Selanjutnya hasil validasi 

dengan mitra peneliti dibandingkan dengan pendapat dan pandangan siswa 

tentang aspek yang diteliti. Triangulasi untuk menguji atau memeriksa 

keterangan-keterangan, informasi, dan lain-lain di atas dapat dilihat dari sudut 

pandang peneliti, sudut pandang mitra peneliti dan sudut pandang siswa 

Triangulasi adalah memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh peneliti 

dengan membandingkan dengan hasil mitra peneliti yang terlibat dalam semua 

proses penelitian. Sumber lain menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Moloeng (2004, 

hlm. 330) 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 

Nasution (2003, hlm. 115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. 

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga 

dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi 

juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, 

karena itu triangulasi bersifat reflektif. 

2. Member Chek 
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Data-data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini, kemudian dilakukan 

pemeriksaan kembali keterangan-keterangan atau informasi data yang 

diperoleh selama observasi. Validasi dengan member check, data-data yang 

berupa keterangan, informasi, atau penjelasan itu hasilnya bersifat tetap atau 

berubah. Apabila data-data yang diperoleh bersifat tetap maka data-data 

tersebut kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Audit Trail 

Audit Trail adalah mengecek kebenaran prosedur dan metode pengumpul data 

dengan mendiskusikan kepada pebimbing dan mitra peneliti. 

Data-data yang diperoleh dapat dilihat kebenarannya dengan melakukan audit 

trail, yaitu dengan cara memeriksa data-data yang diperoleh apakah masih ada 

yang dapat berupa metode atau prosedur yang dipakai, dan juga kemungkinan 

kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Validasi data dengan audit trail dapat 

dilakukan dengan cara memeriksa atau membandingkan dengan catatan-catatan 

yang di tulis oleh peneliti lain dalam melakukan penelitian tindakan kelas.  

4.  Expert Opinion 

Expert Opinion adalah pengecekan terakhir terhadap kesalahan temuan peneliti 

kepada pakar profesional, dalah hal ini peneliti mengkonfirmasi temuan kepada 

dosen pembimbing untuk memperoleh arahan dan masukan sehingga validasi 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan pendapat, arahan, dan nasehat dari pakar dalam hal ini 

pembimbing penelitian, peneliti memperbaiki, memodifikasi, atau penghalusan 

terhadap data-data sehingga hasil penelitian akan lebih terpercaya derajat 

kebenarannya. 

 


