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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah SD Negeri Mekarsari II, Dusun 

Kliwon No 52 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi – Majalengka. Lokasi ini 

dipilih sebagai tempat penelitian karena SD Mekarsari II karena merupakan 

tempat ditemukannya permasalahan dalam penelitian dan dengan pertimbangan 

letaknya strategis dan peneliti cukup mengetahui keadaan akademis dan 

lingkungan sekolahnya sehingga hal ini akan mempermudah dalam proses 

penelitian. 

Adapun karakteristik SDN Mekarsari II adalah sebagai berikut :  

a. Kondisi Guru SDN Mekarsari II 

Jumlah tenaga kerja yang ada di SDN Mekarsari II berjumlah 8 orang yaitu 

mencakup 6 guru PNS, dan 2 orang guru honorer. Berikut tabel 3.1 daftar tenaga 

pengajar SDN Mekarsari II.  

Tabel 3.1 

Daftar Tenaga Pengajar SDN Mekarsari II 
 

No Nama Jabatan 

1 D. UUNG RUKMANA, S.Pd. Kepala Sekolah 

2 YAYA MULYANA, S.Pd Guru Kelas/ PAI 

3 B. FAIZAH, S.Pd Guru Kelas 

4 DEDEH KURNIASIH, S.Pd. Guru Kelas 

5 ERI HOERONI, S.Pd Guru Kelas 

6 CARTINI, S.Pd Guru kelas 

7 SULASTRI, S.Pd Guru Kelas 

8 JAJANG NURJAMAN Guru PENJAS 
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b.  Kondisi Siswa SDN Mekarsari II 

Jumlah siswa SDN Mekarsari secara keseluruhan pada tahun pelajaran 

2010/2011 adalah 116 orang siswa berikut tabel jumlah siswa SDN Mekarsari II.  

 

Tabel 3.2.  

Jumlah Siswa SDN Mekarsari II Tahun Pelajaran 2010/2011 

 

Jenis Kelamin 
Kelas 

I 

Kelas 

II 

Kelas 

III 

Kelas 

IV 

Kelas 

V 

Kelas 

VI 
Jumlah 

Laki-laki 12 13 8 12 10 7 62 

Perempuan 8 13 8 11 7 7 54 

Jumlah 20 26 16 23 17 14 116 

 

c.  Tata Ruang SDN Mekarsari II 

SDN Mekarsari II ini dibangun pada tahuan 1975 dengan luas 1.750 m
2
. 

Ruang yang ada di SDN Mekarsari II terdiri dari enam ruang kelas untuk belajar, 

satu ruang kantor Guru dan Kepala Sekolah, satu ruang UKS, satu WC Guru, satu 

WC Siswa, satu ruang dapur dan lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Denah SD Negeri Mekarsari II 

Jalan Lanud S Sukani 

WC 
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WC 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, yaitu dari 

bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2011, karena penelitian tindakan kelas 

dilakukan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar, maka kegiatan penelitian 

akan dilakukan dalam beberapa siklus sehingga permasalahan yang muncul dalam 

data awal dapat diatasi. 

 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa siswi kelas V SD Negeri Mekarsari II 

Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tahun pelajaran 2010 / 2011 yang 

berjumlah 17 orang siswa, terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 7 siswa orang 

perempuan siswa kelas V SD Negeri Mekarsari II Kecamatan Jatiwangi 

Kabupaten Majalengka dipilih sebagai subjek dalam penelitian, karena peneliti 

menilai perlu adanya suatu inovasi dalam pembelajaran di kelas V yang dapat 

membawa pembaharuan dan perubahan dalam pembelajaran agar siswa lebih 

termotivasi dan meningkatkan minat belajar, khususnya dalam mengikuti 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

 

C. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang terjadi dalam proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas V SDN Mekarsari II Kecamatan Jatiwangi 

Kabupaten Majalengka, yaitu pada pembelajaran penjaskes dalam upaya 

meningkatkan kelincahan dalam permainan sepak bola melalui permainan gobak 

3
6
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sodor. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan pembelajaran di lapangan agar 

kegiatan pembelajaran lebih efektif dan dapat mencapai target ketuntasan belajar. 

Dengan demikian untuk memperbaiki praktik pembelajaran dan meningkatkan 

kegiatan belajar mengajar dilapangan dapat diselesaikan dengan metode penelitian 

tindakan kelas.  

Metode penelitian tindakan kelas ini menggunakan data kualitatif yang 

menghasilkan data secara deskritif dan data kuantitatif, berdasarkan teknik 

tersebut dapat diketahui secara sistematik proses belajar mengajar yang dilakukan, 

melalui penelitian tindakan kelas ini dapat dilakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yaitu dengan melakukan tindakan. Tindakan tersebut diharapkan 

dapat memperbaiki pembelajaran di kelas. Seperti yang dikemukakan oleh 

Kasbolah (1998: 14-15) “Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan 

dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran”. Sedangkan 

menurut Elliot ( Hopkins,1993:49) „memaparkan lebih rinci, karena di dalam 

setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa tindakan, yaitu antara tiga sampai 

lima tindakan. Sementara itu setiap tindakan kemungkinan terdiri atas beberapa 

langkah yang terealisasi dalam bentuk kegiatan pembelajaran‟. Sedangkan 

menurut  Lewin (Rochiati Wiriaatmadja, 2006:63) „memaparkan bahwa PTK 

bukan hanya sekadar kegiatan menemukan fakta di lapangan, akan tetapi juga 

mencakup analisis, dan terus berlanjut pada siklus berikutnya dan bukan hanya 

pada siklus awal saja. Implementasi tindakan bukan pekerjaan mudah, karenanya 
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jangan langsung dievaluasi melainkan dimonitor dahulu sampai langkah 

implementasi dilakukan seoptimal mungkin‟.  

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa penelitian tindakan kelas pada 

dasarnya adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki 

praktek pembelajaran yang terjadi. Penelitian tindakan kelas berfungsi untuk 

memperbaiki dan meningkatkan masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan 

belajar mengajar yang mencakup kondisi kelas, media pembelajaran yang 

digunakan guru, pendekatan atau metode pembelajaran yang kiranya kurang 

mendukung atau kurang tepat digunakan.  

2. Desain Penelitian 

Desain yang akan dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas (class 

action research) terdiri dari beberapa siklus. Dalam setiap siklus meliputi empat 

tahap yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (action), observasi 

(observation), dan refleksi (reflection). Adapun desain penelitian yang dipilih 

yaitu dengan menggunakan model Spiral dari Kemmis dan Taggrat 

(Wiriaatmadja, 2005:66). Siklus model Kemmis dan Taggrat ini dilakukan secara 

berulang dan berkelanjutan, sehingga setiap siklus yang akan berlangsung lebih 

dari satu siklus bergantung dari tingkat keberhasilan dari target yang akan dicapai, 

dimana setiap siklus bisa terdiri dari satu atau lebih pertemuan. Adapun model 

penelitian tindakan kelas Kemmis dan Taggart dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini:  
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Gambar 3.2 

Model Spiral Kemmis dan Taggart (Wiraatmadja, 2005 : 66) 

 

Dari gambar di atas, secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :  

a. Perencanaan (Plan), yaitu rencana tindakan apa yang akan dilaksanakan untuk 

memperbaiki, meningkatkan atau perubahan perilaku atau sikap sosial sebagai 

solusi.  

b. Pelaksanaan (action), yaitu apa yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai 

upaya perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang diinginkan. 

c. Observasi (Observation), yaitu mengamati atas hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilakukan terhadap siswa.  

d. Refleksi (reflection), yaitu mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil 

atau dampak dari tindakan.  

  Dalam penelitian ini, model yang sesuai dengan apa yang diteliti adalah 

model yang dipaparkan menurut Kasbolah (1998:14-15) di atas yang bertjuan 



 

43 

 

 

 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan dalam pembelajaran baik 

dikelas maupun dilapangan. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus atau lebih. Masing-

masing siklus terdiri dari tiga atau beberapa kali tindakan. Hal ini sesuai dengan 

perubahan yang ingin dicapai sebagaimana telah didesain dalam penelitian 

tindakan. 

 

1. Tahapan Perencanaan Tindakan 

Dalam tahap ini mencakup seluruh rencana tindakan yang akan dilakukan 

untuk memperbaiki praktek pembelajaran pendidikan jasman, yaitu dengan 

menerapkan metode permainan gobak sodor untuk meningkatkan kelincahan 

dalam permainan sepak bola.  Dalam penelitian ini, model yang sesuai dengan apa 

yang diteliti adalah model yang dipaparkan menurut Kasbolah (1998:14-15) yang 

bertjuan memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan dalam pembelajaran 

baik dikelas maupun dilapangan. 

Adapun langkah-langkah perencanaannya yaitu : 

a. Permintaan ijin dari Kepala Sekolah dan kesediaan guru kelas V untuk 

menjadi observer serta rekan-rekan guru sebagai mitra peneliti. 

b. Pengkajian standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran yang selanjutnya dibuat dalam bentuk Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 
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c. Menyiapkan dan menyusun alat pengumpul data yaitu lembar observasi 

kinerja guru dan siswa, format wawancara untuk guru dan siswa.   

 

2. Tahapan Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini langkah-langkah pembelajaran dan tindakan yang akan 

mengacu kepada perencanaan yang telah dibuat dilaksanakan sesuai dengan 

penelitian yang ada. Serta melakukan pengamatan terhadap proses yang sedang 

berlangsung mulai dari awal perencanaan sampai seluruh tindakan dilaksanakan. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya 

meningkatkan kelincahan dalam permainan sepak bola : 

a. Kegiatan awal ( 10 menit ) 

Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada kegiatan awal adalah sebagai berikut : 

1) Siswa dikumpulkan dilapangan berbaris 

2) Siswa berdo‟a bersama 

3) Guru mengecek kehadiran siswa. 

4) Guru melakukan apersepsi dengan melakukan Tanya jawab tentang 

pengalaman siswa yang berkaitan dengan kelincahan. 

5) Guru memimpin pemanasan siswa 

b. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

Kegiatan-kegiatan  yang  terdapat pada kegiatan inti adalah sebagai berikut :  

1. Guru menjelaskan kembali materi yang akan disampaikan pada siswa. 

2. Guru mendemontrasikan terlebih dahulu pembelajaran pada siswa. 

3. Guru membagi siswa menjadi dua kelompok A dan B secara acak. 
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4. Kelompok A dan B melakukan suit untuk menentukan siapa yang jadi 

penjaga dan penyerang 

5. Setelah diketahui siapa penjaga dan penyerang, siswa kemudian melakukan 

permainan yang dididemontrasikan guru yaitu permainan gobak sodor. 

6. Siswa melakukan permainan secara berulang-ulang dalam awasan guru. 

c.  Kegiatan akhir ( 10 menit ) 

Kegiatan-kegiatan  yang  terdapat pada kegiatan akhir adalah sebagai 

berikut : 

1) Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang diajarkan. 

2) Guru melakukan evaluasi. 

3) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai permainan yang telah 

dilakukan sebagai masukan bagi guru. 

4) Guru dan siswa berdo‟a kembali, istirahat, dan bubar. 

 

3. Tahapan Observasi  

Pada tahap ini terdiri dari proses pengumpulan data dan mencatat setiap 

aktivitas siswa dan kinerja guru pada saat pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Guru kelas V mengamati apa saja yang dilakukan oleh peneliti sebagai praktikan 

maupun siswa dengan mengacu pada lembar observasi.  

Observasi ini dilakukan oleh guru kelas V yaitu dengan mengamati seluruh 

aktivitas yang berlangsung pada saat pembelajaran dimulai dari awal 

pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Baik dari kinerja guru sebagai praktikan 

atau aktivitas siswa. hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas siswa 
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dan kinerja guru sudah sesuai dengan lembar observasi atau tidak. Sehingga data 

dari hasil observasi ini akan dijadikan rujukan dalam perbaikan siklus berikutnya 

.  

4. Tahap Analisis dan Refleksi 

Tahap analisis merupakan tahap dimana peneliti melakukan pemeriksaan 

terhadap semua informasi yang telah berhasil dikumpulkan pada tahap observasi 

dan wawancara. Informasi yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya harus 

diuji dan dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian dikaitkan 

dengan teori-teori tertentu atau hasil penelitian yang relevan. 

Refleksi merupakan kegiatan akhir dalam penelitian yaitu mengkaji dan 

mempertimbangkan hasil pelaksanaan tindakan untuk direvisi atau diperbaiki agar 

kesalahan-kesalahan yang sebelumnya telah dilakukan tidak diulangi pada 

tahapan berikutnya.  

Adapun kegiatan refleksi dalam penelitian ini meliputi : 

a. Mengecek kelengkapan data yang terjaring selama proses pembelajaran, yang 

terdiri dari hasil lembar pengamatan observasi kinerja guru dan aktivitas 

siswa, pedoman wawancara guru dan siswa serta hasil belajar siswa dari hasil 

percobaan. 

b. Mendiskusikan hasil pengumpulan data antara guru, peneliti, dan Kepala 

Sekolah (pembimbing) berupa hasil nilai siswa, hasil pengamatan, dan lain-

lain. 

c. Penyusunan kembali rencana tindakan yang dirumuskan dalam skenario 

pembelajaran dengan mengacu pada hasil analisis data proses tindakan 

sebelumnya. 
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Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa siklus, untuk memantapkan hasil 

tindakan setiap siklus dilaksanakan dalam beberapa pertemuan pada setiap siklus 

memuat beberapa indikator pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa yang 

sesuai dengan indikator target pencapaian pada instrumen penelitian.  

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi  

Menurut Kasbolah (1998:91) “Lembar Observasi merupakan format khusus 

yang memuat hal-hal yang terjadi selama penelitian berlangsung”. Lembar 

observasi mempunyai manfaat untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan 

dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya dan mengetahui seberapa 

jauh tindakan yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan 

perubahan yang diinginkan.  

Lembar observasi digunakan pada saat proses belajar mengajar sedang 

berlangsung, yang digunakan untuk mengamati aktivitas siswa meliputi aspek 

perhatian, motivasi dan kerjasama sedangkan untuk kinerja guru berupa kegiatan 

guru ketika mengajar yang meliputi kegiatan awal, inti, akhir. 

2. Catatan Lapangan  

Bogdan dan Biklen (Moleong, 2002:153) mengungkapkan bahwa „Catatan 

Lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didapat, dilihat, dialami dan di 

pikirkan dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian kualitatif”.catatan 

lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapat data yang bersifat 

kualitatif, yaitu menggambarkan kejadian yang berlangsung dalam proses 
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pembelajaran dengan metode permainan dalam upaya meningkatkan kelincahan 

dikelas V SDN Mekarsari II Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. 

Catatan lapangan ini digunakan pada saat proses belajar mengajar sedang 

berlangsung dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir yang digunakan untuk 

mengamati kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dan siswa.  

3. Tes Hasil Belajar  

Menurut Wahyudin dkk (2006:41) tes adalah  “pelaksanaan penilaian 

dengan menyajikan serangkaian pertanyaan, yang harus dijawab dengan benar”. 

Pemberian tes dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

penguasaan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran yang telah dilakukan, 

khususnya setelah pembelajaran kelincahan dilakukan. 

Tes ini digunakan pada akhir proses belajar mengajar dan digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa tentang materi kelincahan melalui 

permainan gobak sodor. Tes hasil belajar yang digunakan adalah tes praktek 

dengan jumlah penjaga dan luas lapangan dimodifikasi.  

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengumpulan Data  

. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan tes hasil 

pembelajaran yang dilakukan pada siswa kelas V SDN Mekarsari II Kecamatan 

Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Data pada penelitian ini terdiri dari data proses 

dan data hasil belajar. 
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a.   Data proses 

Teknik yang dilakukan dalam pengolahan data proses yaitu 

penilaian terhadap aspek-aspek yang terdapat dalam lembar observasi 

kinerja guru dan aktivias siswa. Masing-masing memiliki skor 3-2-1-0 

dengan deskriptor penilaian. 

b.  Data hasil belajar 

Teknik pengolahan data hasil-hasil pembelajaran kelincahan 

dengan permainan adalah menganalisis gerakan (sikap tubuh, sikap 

lengan dan kaki biasa saja) 

Sikap gerakan: 

1) Sikap kedua lengan mengayun dengan kaki kanan dan kaki kiri 

sejajar serta posisi tubuh yang elastis untuk memanipulasi 

lawan/penjaga. 

2) Kecepatan bergerak melewati hadangan penjaga. 

3) Kerja sama dengan tim/kelompok 

Nilai Untuk gerakan : 

BS  : Bila 4 komponen muncul 

B   : Bila 3 komponen muncul 

C  : Bila 2 komponen muncul 

K  : Bila 1 komponen muncul 

Keterangan : 

BS = Baik Sekali 

B  = Baik 
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C = Cukup 

K = Kurang 

Keterangan : 

1. Diberikan skor 4 jika semua indikator tampak 

2. Diberikan skor 3 jika hanya tiga indikator tampak 

3. Diberikan skor 2 jika hanya dua indikator tampak 

4. Diberikan skor 1 jika hanya satu indikator tampak 

2. Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2005:89) menyatakan bahwa : 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis data 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lainnya dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan 

dalam unit-unit yang berpola, melakukan sintesis, memilih mana yang paling 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

 

Dalam proses ini data yang telah diperoleh peneliti dikategorikan dan 

diklasifikasikan kemudian ditafsirkan dan disajikan secara aktual dan sistematis, 

pengkategorian untuk data dari kinerja guru, aktivitas siswa dan siswa yang tuntas 

menggunakan kategori rentan, menurut Maulana (2002:79) yaitu : 
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Tabel 3.3 

Kategori Intepretasi 

 

Presentase Observasi Kategori 

0% 

1% - 25% 

26% - 49% 

50% 

51% - 75% 

76% - 99% 

100% 

Tidak ada 

Sebagian kecil 

Hampir setengahnya 

Setengahnya 

Sebagian besar 

Hampir seluruhnya 

seluruhnya 

 

G. Validitas Data 

Pada penelitian ini, bentuk validasi data yang akan digunakan berpedoman 

pada pendapat Hopkins (Wiriatmadja, 2005: 168), yaitu:  

1. Member Check, yaitu memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 

informasi yang diperoleh selama observasi atau wawancara dari nara sumber 

(Wiriaatmadja, 2005:168). Member check dilakukan dengan cara 

mengkonfirmasi dengan guru dan siswa kelas IVmelalui diskusi pada akhir 

pertemuan. Tujuan member check  adalah agar informasi yang diperoleh dan 

akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud 

sumber data atau informasi (Sugiyono, 2005: 129). 

2. Triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti dengan 

membandingkan terhadap hasil yang diperoleh mitra secara kolaboratif.  
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3. Audit Trail, yaitu dengan mengecek kebenaran dari prosedur dan metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mendiskusikannya dengan 

pembimbing. 

4. Expert Opinion, yaitu dengan cara mengecek kembali untuk terakhir kalinya 

terhadap kesahihan temuan peneliti kepada para ahli, dalam hal ini peneliti 

mengkonfirmasikan dengan pembimbing sehingga hasil penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan.  

Berdasakan validasi data di atas, maka validasi data yang akan digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu dengan menggunakan 

member check, triangulasi, dan expert opinion. Untuk validasi data member 

check, setelah wawancara dengan guru dan siswa serta observasi terhadap kinerja 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran penjaskes khususnya mengenai 

kelincahan, peneliti memeriksa hasil wawancara dan observasi, apakah sudah 

tercatat sesuai yang terjadi atau ada yang belum tercatat. 

Dalam melakukan triangulasi, setelah observasi dan wawancara terhadap 

kinerja guru dan aktivitas siswa peneliti akan membandingkan serta 

mendiskusikan hasil data pelaksanaan tersebut dengan hasil belajar siswa yang 

diperoleh, selain itu membandingkan hasil yang didapat peneliti dengan hasil dari 

guru kelas V yang telah melakukan pembelajaran penjaskes dengan metode 

permainan untuk meningkatkan kelincahan, apakah sudah dapat memberi hasil 

yang signifikan dalam peningkatan hasil belajar siswa dalam materi tersebut. 

Sehingga dari seluruh kegiatan ini dalam melakukan expert opinion peneliti 

meminta pembimbing untuk memberikan tahapan dalam penelitian serta 

memeriksa dan memberikan arahan terhadap masalah-masalah yang muncul 
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dalam penelitian. Adapun dosen yang akan memberikan saran dan perbaikan 

dalam penelitian ini adalah Bapak Dr. Nurlan Kusmaedi, M.Pd dan Ibu Dewi 

Susilawati , M.Pd 


