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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan cara atau metode yang ditempuh dalam 

penelitian, sehingga rumusan masalah dan hipotesis yang akan diajukan dapat 

dijawab dan diuji secara akurat. penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research). Metode penelitian tindakan kelas 

(PTK) adalah sebuah kajian sistematik tentang upaya meningkatkan mutu praktik 

pembelajaran oleh sekelompok masyarakat melalui tindakan praktis dan refleksi 

atas hasil tindakan tersebut. Arikunto (2013, hlm. 203) menjelaskan bahwa 

“Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya”. Sedangkan Elliot (dalam Wiriaatmadja, 2005, 

hlm. 12) mengatakan “penelitian tindakan sebagai sebagai kajian dari dari sebuah 

situasi sosila dengan memungkinkan tindakan untuk memperbaiki kulaitas situasi 

sosial tersebut”. Adapun Kemmis (dalam Wiriaatmadja, 2005, hlm. 12) 

menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas adalah : 

Sebuah inkuiri reflektif yang dilakukan secara kemitraan mengenai situasi 

tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan 

dari : a) kegiatan praktek sosial atau pendidikan mereka, b) pemahaman 

mereka mengenai kegiatan-kegiatan praktek pendidikan ini, c) situasi yang 

memungkinkan terlaksananya kegiatan ini. 

Sedangkan menurut Ebbutt dalam Hopkins (dalam Wiraatmadja, 2009, hlm. 

12) mengemukakan : 

Penelitian tindakan kelas adalah kajian sistematis dari upaya perbaikan 

pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dalam melakukan 

tindakan tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka 

mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas tujuan utama dari Penelitian Tindakan Kelas 

adalah untuk memperbaiki serta meningkatkan mutu pembelajaran dalam 
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mengajar di kelas yang dilakukan secara berkesinambungan dengan melalui 

teknik-teknik yang tepat, dan dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi dan  

tingkat perkembangan siswa. Pada dasarnya desain penelitian terdiri dari empat 

komponen yaitu rencana, tindakan, pengamatan/observasi, dan refleksi. Adapun 

alur tindakan dapat di lihat pada gambar berikut : 

 

    

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

    

                Gambar 3.1      

        Model Kemmis dan Taggart     

       (dalam wiriaatmadja, 2005, hlm. 66) 

Penjelasan dari gambar 3.1 di atas adalah : 

a. Perencanaan  (planning) :  

Pada  tahap  ini,  guru  merencanakan  pembelajaran berdasarkan  

permasalahan. Misalnya, permasalahan siswa  adalah kesulitan  menjawab 
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pertanyaan, pada tahap  ini  guru merancang strategi  bertanya untuk 

mendorong siswa agar mampu menjawab pertanyaan.  

 

 

b. Tindakan  (acting) :  

Pada  tahap  ini,  rancangan  guru  yang  telah  dibuat dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran.  

c. Pengamatan (observing) :  

Pada tahap ini, diamati kinerja guru dan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran sedang berlangsung.  

d. Refleksi  (reflecting) :  

Pada  tahap  ini,  dianalisis  kekurangan dan  kelebihan dari  rancangan  

yang  telah  dibuat  dan  dilaksanakan.  Apabila  terdapat banyak 

kekurangan, maka kegiatan pembelajaran akan lebih meningkat.  

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan sebagai subjek penelitian yang penulis teliti adalah siswa kelas V 

SDN 2 Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sebanyak 

24 peserta didik, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Peserta 

didik di sekolah ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, orang 

tua mereka berasal dari profesi yang berbeda pula, ada yang berprofesi sebagai 

pegawai negeri, wiraswasta, aparat pemerintah, dan lain-lain. 

Tempat penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 2 Kedungwuluh 

yang beralamat di Jalan Pangandaran, Dusun Babakanjaya RT/09 RW/07 Desa 

Kedungwuluh, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Alasan 

penentuan dilokasi ini adalah peserta didik yang secara umum sangat antusias 

untuk mengikuti pembelajaran penjas di sekolah serta sarana dan prasarananya 

mendukung untuk dilakukannya penelitian ini. Pembelajaran yang dilaksanakan 

adalah pembelajaran permainan bola kasti kelas V SDN 2 Kedungwuluh 

Kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran tahun pelajaran 2015/2016. 

Kurt Lewin (dalam Sanjaya 2009, hlm. 49) menjelaskan bahwa “ada 4 hal 

yang harus dilakukan dalam proses penelitian tindakan yakni perencanaan, 
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tindakan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses 

yang terjadi dalam suatu lingkaran yang terus menerus”. Sedangkan menurut 

Sanjaya (2009, hlm. 50) penelitian tindakan kelas memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut : 

 

1. Perencanaan  

Dalam tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam 

tahap menyusun rancangan ini, peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapat perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrument pengamatan untuk memebantu peneliti 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

2. Pelaksanaan tindakan 

Tahap kedua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakantindakan di 

kelas. Jadi di tahap kedua ini merupakan pelaksanaan dari apayang sudah 

direncanakan dalam rerncana kegiatan harian. Perlu diperhatikan pada 

tahap kedua ini, guru yang sekaligus peneliti harusmelaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. 

3. Observasi 

Tahap ketiga yaitu kegiatan Observasi yang dilakukan oleh guru kelas 

yang sekaligus sebagai peneliti. Observasi ini dilakukan saat pelaksanaan 

kegiatan tindakan berlangsung. Observasi tidak dipisah dengan 

pelaksanaan tindakan. Jadi antara tindakan dan observasi berlangsung 

dalam waktu yang sama. 

4. Refleksi 

Tahap keempat merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi dilakukan setelah pelaksanaan 

tindakan selesai. Refleksi ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan 

tindakan, menganalisis faktor yang menghambat tercapainya 

indikatorkeberhasilan atau hal yang perlu ditingkatkan pada siklus 

berikutnya. Tahap refleksi memperoleh suatu kesimpulan yang digunakan 

untukmemperbaiki siklus berikutnya sehingga, penelitian semakin dekat 

dengan keberhasilan. 

 

Dari penjelasan di atas mengukuhkan bahwa dalam melakukan penelitian 

tindakan kelas tentunya harus memiliki unsur-unsur yang harus dilakukan 

sebelum melakukan tindakan. Adapaun unsur-unsur yang terdapat dalam 

penelitian tindakan kelas yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 

refleksi. Dari keempat unsur-unsur tersebut tentunya harus ada dalam pelaksanaan 

penelitian.  
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Adapun rencana dan waktu pelaksanaan penelitian yang akan peneliti lakukan 

di SDN 2 Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran pada 

tahun pelajaran 2015/2016 sebagai berikut : 

 

 

 

1) Waktu Penelitian 

Tabel 3.2 

Waktu Penelitian 

Hari Tanggal/Bulan/Tahun Waktu Siklus/Tindakan Tindakan 

Rabu  16-03-2016 07.00 – 09.00 Pra tindakan 

Mengobservasi 

materi permainan 

bola kasti 

Rabu  23-03-2016 07.00 – 09.00 I Tindakan I 

Memberikan 

materi permainan 

bola kasti 

Rabu 30-03-2016 07.00 – 09.00 I Tindakan II 

Memberikan 

materi permainan 

bola kasti 

Rabu 06-04-2016 07.00 – 09.00 II Tindakan I 

Memberikan 

materi permainan 

bola kasti 

Rabu 20-04-2016 07.00 – 09.00 II Tindakan II 

Memberikan 

materi permainan 

bola kasti 

 

2) Observasi Awal  

Kegiatan observasi awal diantaranya mengetahui kondisi awal anak sebelum 

tindakan dilakukan. Informasi awal diperoleh dari hasil observasi yang 

dilaksanakan. Berikut ini adalah pemaparan rencana pelaksanaan observasi awal. 
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a. Tahap Awal Pembelajaran 

Tahap ini diawali dengan siswa membuat barisan sesuai dengan instruksi 

guru, dilanjutkan dengan berdoa bersama dan guru mengecek kehadiran 

siswa. Kemudian siswa melakukan pemanasan sesuai perintah dari guru. 

Setelah pemanasan guru menjelaskan materi pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh siswa. 

 

b. Tahap Inti Pembelajaran 

Setelah mendapat penjelasan dari guru yang berkaitan dengan kegiatan 

yang akan dilaksanakan, siswa melakukan kegiatan pembelajaran 

permainan bola kasti tanpa menggunakan alat modifikasi yang akan di 

terapkan. dengan dibagi menjadi dua kelompok. 

c. Tahap Akhir Pembelajaran 

Setelah siswa dikumpulkan untuk mendapat koreksi dan evaluasi dari 

pembelajaran yang telah diberikan guru. Tahap akhir pembelajaran ditutup 

dengan berdo’a bersama, pembelajaran selesai dan siswa dibubarkan. 

3) Siklus I Tindakan I 

1) Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan proses 

pembelajaran diantaranya : 

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  

2. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mempermudah dalam proses 

pembelajaran. 

3. Menyuruh teman atau guru sebagai pengamat dalam pembelajaran. 

4. Menyuruh siswa melakukan gerak memukul bola dalam permainan bola 

kasti  serta menjelaskan cara melakukannya. 

Dalam perencanaan tindakan satu yang dilaksanakan terfokus pada gerakan 

memukul dalam permainan bola kasti pada Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

telah dibuat oleh peneliti.  

2) Pelaksanaan tindakan  
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Melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan rencana 

(skenario pembelajaran) yang telah ditetapkan pada perencanaan siklus I 

3) Observasi  

Mengamati proses pembelajaran penguasaan gerak yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan siklus I tindakan I. 

4) Refleksi  

Mengevaluasi, berkenaan dengan proses dan hasil yang dicapai pada 

tindakan I dan selanjutnya mempersiapkan untuk rencana tindakan II. 

 

4) Siklus I Tindakan II 

1) Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan proses 

pembelajaran diantaranya : 

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

2. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mempermudah dalam proses 

pembelajaran. 

3. Menyuruh teman atau guru sebagai pengamat dalam pembelajaran. 

4. Menyuruh siswa melakukan gerak memukul bola dalam permainan bola 

kasti  serta menjelaskan cara melakukannya. 

Dalam perencanaan tindakan satu yang dilaksanakan terfokus pada gerakan 

memukul dalam permainan bola kasti pada Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

telah dibuat oleh peneliti.  

Berdasarkan refleksi pada tindakan I yang belum terdapat peningkatan 

sehingga menjadi acuan untuk perencanaan tindakan II untuk memperbaiki dan 

mengembangkan kemampuan gerakan memukul bola pada aktivitas pembelajaran 

permainan bola kasti.  

2) Pelaksanaan tindakan 

Melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan rencana 

(skenario pembelajaran) yang telah ditetapkan di tindakan II. 

3) Observasi  
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Mengamati proses pembelajaran penguasaan gerak yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan siklus I tindakan II. 

4) Refleksi  

Mengevaluasi, berkenaan dengan proses dan hasil yang dicapai pada siklus 

I untuk kemudiann menentukan tindakan berikutnya di siklus ke II. 

5) Siklus II Tindakan I 

1) Perencanaan  

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan proses 

pembelajaran diantaranya : 

 

 

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

2. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mempermudah dalam proses 

pembelajaran. 

3. Menyuruh teman atau guru sebagai pengamat dalam pembelajaran. 

4. Menyuruh siswa melakukan gerak memukul bola dalam permainan bola 

kasti  serta menjelaskan cara melakukannya. 

Berdasarkan refleksi pada siklus I tindakan II yang belum terdapat 

peningkatan sehingga menjadi acuan untuk melakukan perencanaan pada siklus II 

tindakan III untuk memperbaiki kemampuan gerakan memukul bola pada 

aktivitas pembelajaran permainan bola kasti.  

2) Pelaksanaan tindakan  

Melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan rencana 

(skenario pembelajaran) yang telah ditetapkan di tindakan III. 

3) Observasi 

Mengamati proses pembelajaran penguasaan gerak yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan siklus II tindakan III. 

4) Refleksi  

Mengevaluasi, berkenaan dengan proses dan hasil yang dicapai pada siklus 

II, bila dalam siklus II masih belum menemukan perkembangan yang ingin 

dicapai maka harus melakukan tindakan selanjutnya. 
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6) Siklus II Tindakan II 

1) Perencanaan 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan proses 

pembelajaran diantaranya : 

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

2. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mempermudah dalam proses  

pembelajaran. 

3. Menyuruh teman atau guru sebagai pengamat dalam pembelajaran. 

4. Menyuruh siswa melakukan gerak memukul bola dalam permainan bola 

kasti  serta menjelaskan cara melakukannya. 

Berdasarkan refleksi pada siklus II tindakan III yang menjadi acuan untuk 

melakukan perencanaan pada siklus II tindakan IV untuk memperbaiki dan 

mengembangkan gerakan memukul dalam aktivitas pembelajaran permainan bola 

kasti.  

2) Pelaksanaan tindakan 

Melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan rencana 

(skenario pembelajaran) yang telah ditetapkan di tindakan IV. 

3) Observasi 

Mengamati proses pembelajaran penguasaan tugas gerak yang sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan di siklus II tindakan IV. 

4) Refleksi 

Mengevaluasi total berkenaan dengan proses dan hasil yang dicapai pada 

siklus II, bila dalam siklus II masih belum menemukan perkembangan 

yang ingin dicapai maka harus melakukan tindakan selanjutnya ke siklus 

III akan tetapi jika sebaliknya dalam siklus ke II sudah terjadi peningkatan 

yang sudah tercapai sesuai dengan keinginan serta materi yang 

disampaikan  maka selanjutnya melaksanakan tahap pengolahan data. 

C. Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian 

yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas 

instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan rehabilitas isntrumen dan 
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kualitas pengumpulan data berkenaan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian. Menurut Abduljabar dan Darajat (2013, hlm 73-80) 

mengatakan bahwa “pengujian rehabilitas instrumen dapat dilakukan secara 

eksternal maupun internal. Sedangkan untuk pengujian validitas instrumen  

terbagi menjadi dua yaitu pengujian validitas konstruk (Contruct Validity) dan 

pengujian validitas isi (Content Validity)”. Adapun Nasution (dalam Sugiyono, 

2010, hlm. 306-307) menyatakan : 

 

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 

sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, 

prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, 

itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala 

sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan 

yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya 

peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa dalam penelitian kualitatif pada 

awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka` yang menjadi 

instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari 

jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Oleh karena itu peneliti sebagai 

instrumen juga teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Sebagaimana yang di ungkapkan Sugiyono (2010, hlm. 305) mengatakan bahwa 

“Dalam Penelitian Kualitatif, ynag menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya”. Selanjutnya Sugiyono (2010, hlm. 170) mengatakan bahwa “sekala 

nilai dibawah menggunakan kategori baik, sedang dan kurang”. Bentuk-bentuk 

instrumennya dijabarkan melalui lembar observasi keterampilan memukul yang 

digunakan dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

instrumen, yaitu : 

1. Observasi 
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Lembar observasi merupakan salah satu alat pengamatan yang digunakan 

untuk mengamati, melihat dan menilai aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung terkait dengan hal yang akan diteliti. Lembar observasi juga 

digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan sebagai bahan refleksi 

untuk pembelajaran berikutnya. Nasution (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 310) 

menyatakan bahwa “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Sedangkan 

Marshall (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 310)  menyatakan bahwa “melalui 

observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut”. 

Adapun Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 203) mengemukakan bahwa 

“observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan”. Observasi dilaksanakan oleh peneliti 

sebagai guru untuk mengetahui seberapa besar kemampuan memukul dalam 

aktivitas permainan bola kasti di SDN 2 Kedungwuluh Kecamatan Padaherang 

Kabupaten Pangandaran. Alat yang digunakan adalah lembar observasi tentang 

aktivitas siswa. Kegiatan observasi dilaksanakan pada saat pembelajaran untuk 

memperoleh data tentang seberapa besar peningkatan keterampilan memukul 

siswa dalam aktivitas permainan bola kasti. Observasi dilakukan bersama guru 

pendidikan jasmani di SDN 2 Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten 

Pangandaran, dengan menggunakan lembar observasi sebagai pedoman 

penilaiannya, dan dilakukan disetiap siklusnya. Bentuk-bentuk instrumennya 

dijabarkan melalui lembar observasi aktivitas siswa yang digunakan dalam 

penelitian. Suparlan, dkk. (2010, hlm. 49-50)  mengatakan, untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan keterampilan dasar memukul dalam aktivitas 

permainan bola kasti, sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Indikator Keterampilan Memukul  

Lembar Observasi Keterampilan Memukul Kriteria 

Aspek yang di observsi Indikator 1 2 3 4 
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Pelaksanaan 1. Memukul bola, dan bola tidak 

terpukul dengan tangan 

2. Memukul bola, dan kayu 

pemukul mengenai bola 

3. Memukul bola, dan kayu 

pemukul sebagian tidak jatuh 

keluar garis 

4. Memukul bola, kayu pemukul 

tidak jatuh di luar garis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pukulan 1. Memukul bola melewati garis 

pukul 

2. Memukul Bola melewati tiang 

penolong 

3. Memukul bola dengan  

melewati garis tengah 

4. Memukul bola melewati tiang 

hinggap 

 

    

Suparlan, dkk. (2010, hlm. 49-50) 

 

 

Tabel 3.4  

Kriteria Keterampilan Memukul  

No Pelaksanaan Kriteria Skor 

1 Siswa dapat memukul bola, dan kayu pemukul 

tidak jatuh di luar garis 

Baik sekali 4 

2 Siswa dapat memukul bola,dan kayu pemukul 

sebagian jatuh keluar garis 

Baik  3 

3 Siswa dapat memukul bola, dan kayu pemukul 

mengenai bola 

Cukup  2 

4 Siswa dapat memukul bola, dan bola terpukul 

dengan tangan 

Kurang  1 

 

Tabel 3.5  

Kriteria Keterampilan Memukul  
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No Hasil Pukulan Kriteria Skor 

1 Siswa dapat memukul bola melewati tiang 

hinggap 

Baik sekali 4 

2 Siswa dapat memukul bola dengan  melewati 

garis tengah 

Baik 3 

3 Siswa dapat memukul Bola melewati tiang 

penolong 

Cukup 2 

4 Siswa dapat memukul bola melewati garis 

pukul 

Kurang 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6 

Lembar Observasi  

Kriteria Keterampilan Memukul  

No Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai 
Jumlah 

 

Pelaksanaan Hasil Pukulan 

1 2 3 4 1 2 3 4  

1           

2           

3           

4           

5           

6           
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7           

8           

9           

10            

dst.          

Jumlah ∑          

Rata-rata (�̅�)          

Persenatse  

Jumlah Skor Maksimal 

 

Keterangan:  

Nilai 1,2, 3, dan 4 sesuai dengan kriteria yang sudah  ditetapkan. 

     Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai Akhir =  x 100 

         Jumlah skor maksimal 

2. Wawancara  

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh. 

Wawancara dilakukan terhadap siswa pada saat pembelajaran ataupun susudah 

pelaksanaan pembelajaran, dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dan 

kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran permainan kasti.  

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 149) mengemukakan bahwa 

anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode 

interview dan juga kuisoner (angket) adalah sebagai berikut :  

 

1. Bahwa subyek (reponden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti. 
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Wawancara dapat dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstrukut, 

dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan 

menggunakan telepon. Orang-orang yang dapat di wawancara yaitu kepala 

sekolah, guru, dan siswa SDN 2 Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten 

Pangandaran. Adapun rencana pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa 

dalam bentuk tabel antar lain :  

Hari    : 

Tanggal/Bulan/Tahun  : 

Waktu    : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7 

Format Wawancara untuk Siswa 

No Pertanyaan Deskripsi/Jawaban 

1. Apa kesulitan kalian dalam 

pembelajaran permainan kasti? 

 

2. Bagaimana Pendapat kalian 

tentang pembelajaran memukul 
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bola kasti melalui modifikasi 

alat pembelajaran? 

3. Apakah kalian senang 

melakukan pembelajaran 

memukul melalui modifikasi 

alat pembelajaran dalam 

permainan kasti? 

 

4. Apakah kalian merasa 

tertantang dalam mengikuti 

pembelajaran memukul bola 

kasti melalui modifikasi alat 

pembelajaran? 

 

 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan suatu alat ukur berupa catatan yang tertulis 

mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan oleh peneliti ketika 

berada di lapangan. Proses pelaksanaannya dilakukan setiap selesai mengadakan 

penelitian. Dengan dibuatnya catatan lapangan, peneliti mengetahui sudah 

seberapa besar peningkatan keterampilan memukul dalam permainan kasti. 

Catatan lapangan dibuat oleh peneliti ataupun mitra peneliti yang melakukan 

pengamatan atau observasi mengenai subjek dan objek penelitian. Hal-hal yang 

perlu dicatat dalam penenlitian ini yaitu mengenai kejadian yang terjadi pada saat 

pembelajaran berlangsung.  
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Adapun format catatan lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 3.8 

Format Catatan Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dokumentasi 

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rekaman foto, 

untuk mengabadikan semua aktivitas yang telah dilaksanakan. Selain itu rekaman 

foto juga bermanfaat menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi dikelas 

maupun dilapangan pada saat proses pembeljaran berlangsung. Peristiwa penting 

yang terjadi dalam pembelajaran didokumentasikan sebagai bukti fisik yang 

nyata, agar tidak ada tanggapan bahwa belum melakukan penelitian, sehingga 

laporan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. 

5. Indikator Keberhasilan 

Catatan Lapangan 

Tindakan : 

Hari/tgl/thn : 

Waktu  : 

Pengajar  : 

 .............................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..................................................                            

Observer 
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Penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil apabila hasil belajar 

siswa mendapat nilai tes mencapai ketuntasan diatas KKM pendidikan jasmani. 

Adapun KKM di SDN 2 Kedungwuluh Kecamatan padaherang Kabupaten 

Pangandaran yaitu 65%. Ketuntasan yang dimaksud yaitu jika terdapat 

peningkatan keterampilan memukul pada siswa. Dari hasil yang diperoleh 

berdasarkan observasi awal yang mencerminkan keterampilan memukul pada 

permainan kasti siswa kelas V SDN 2 Kedungwuluh Kecamatan Padaherang 

Kabpuaten Pangandaran dalam mengikuti aktivitas permainan bola kasti 

diharapkan adanya peningkatan hingga minimal 70%. 

D. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama 

proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Nasution (dalam 

Sugiyono, 2010, hlm. 336) menyatakan : 

 

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 

terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian. 

Analisis data menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya sampai jika 

mungkin, teori yang grounded. 

 

Data yang telah dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan 

siklus penelitian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan menggunakan  presentase untuk melihat peningkatan keterampilan 

memukul yang terjadi pada proses pembelajaran permainan bola kasti. Analisis 

data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Kriteria dan ukuran keberhasilan tujuan penelitian ditentukan berdasarkan hasil 

evaluasi belajar secara individu. Untuk mengetahui nilai rata-rata dan peningkatan 

keberhasilan pembelajaran, peneliti menggunakan cara sebagai berikut : 
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Mencari Perolehan Persentase yang dicapai setiap Tindakan 

        

                         P =
Σ𝑓

𝑁.𝐾
   x100   

Keterangan : 

P = Nilai Persentase (%) 

Σ = Jumlah 

F = Skor siswa yang diperoleh 

N = Jumlah Siswa 

K = Jumlah Skor Maksimal 

100% = Bilangan tetap     

 

Sudjana (2012, hlm. 129) 

 

Peneliti menggunakan lembar observasi yang diberikan kepada observer, 

yaitu lembar observasi siswa. Lembar observasi ini berisikan penilaian aspek 

keterampilan memukul. Ada dua aspek  penilaian keterampilan memukul dalam 

permainan bol kasti dilihat dari pelaksanaan, dan hsil pukulan dilakukan oleh 

siswa dalam permainan bola kasti. 

E. Isu Etik 

Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitiannya, 

pertimbangan potensi dampak negatif secara fisik dan psikologis perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Penulis membuat prosedur penangan isu dalam 

penelitian ini yang tidak menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun 

nonfisik karena penelitian ini juga dipantau oleh observer yaitu guru penjas yang 

membantu peneliti dalam melaksanakna penelitian di SDN 2 Kedungwuluh 

Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. 

Dalam sebuah penelitian kualitatif, tentunya terdapat uji keabsahan dalam 

proses penelitiannya. Kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, 

reliabel dan obyektif.  Penellitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penenliti dengan apa 

yang sesungguhnya terjadi pada objek peneliti. Jadi uji keabsahan data yang 

digunakan penulis dalam penelitian kualitatif ini meliputi : 
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1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, 

dan member check. 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data 

penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah 

diperoleh. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti 

kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 

b. Peningkatan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan demikian kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai 

bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara 

membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.  

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu 

William Wiersma (dalam Sugiyono, 2010, hlm, 372). Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu. 

d. Analisis Kasus Negatif 

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang 

berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Dengan 

demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel. 

e. Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuannya agar informasi yang diperoleh dan akan 
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digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud 

sumber data atau informan.  

2. Uji Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat 

ketepatan atau diterapkannya hasil penenlitian ke populasi dimana sampel 

tersebut diambil. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran 

yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat 

diberlakukan (tranferability), maka laporan tersebut memenuhi standar 

transferabilitas. Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 377) 

3. Uji Dependability 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai 

menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat 

kesimpulan harus dapat ditunjukan oleh peneliti. Jika peneliti tak mempunyai 

dan tak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka depenabilitas 

penelitiannya patut diragukan. Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 

377)  

4. Uji Konfirmability 

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, 

sehingga pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standar konfirmability.  

 

 

 

 

 

 


