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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri III CimalakaKabupaten 

Sumedang. Berikut adalah denah sekolah tempat penelitian. 
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Gambar 3.1 

Denah lokasi SDN Cimalaka III 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut : 

Pertama, peneliti salah seorang alumni di SDN III Cimalaka  sehingga peneliti 

telah memahami keadaan sekolah, karakteristik siswa termasuk proses 

pembelajaran yang berlangsung dibandingkan dengan melakukan penelitian di 

sekolah dasar yang lain. 

Kedua, meskipun penelitian tindakan ini dilaksanakan dengan intensif, tetapi 

relatif tidak mengganggu tugas utama peneliti sebagai guru.Hal ini sesuai dengan 

salah satu prinsip penelitian tindakan kelas, yaitu bahwa “Penelitian tindakan 

kelas apapun tidak boleh mengganggu tugas mengajar”, (Wardhani, 2008: 5). 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama 5 bulan yang dimulai pada bulan Desember 

2012 sampai dengan bulan April 2013.Penelitian ini dimulai dengan observasi 

awal sampai berakhirnya tindakan sehingga diperoleh hasil dari penelitian 

tersebut. 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Uraian Kegiatan   Waktu Pelaksanaan 
Des Jan Feb Maret April 

 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan dan pembekalan √ √                 

2. Perencanaan   √                

3. Pembuatan Proposal     √ √ √             

4. Seminar Proposal Skripsi       √            

5. Revisi Proposal        √           

6. Bimbingan dan Revisi          √ √ √ √       

7. Penyusunan laporan             √ √ √ √ √ √ 

8. Sidang                    

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SDN III 

CimalakaKecamatan Cimalaka  Kabupaten Sumedang tahun pelajaran 2012/2013 

yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 9 siswa perempuan dan 16 siswa laki-

laki. Secara detail dapat dilihat pada daftar 1 SDN III Cimalaka. Penelitian ini 

sesuai dengan materi pembelajaran Ibing pencak silatpada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 melalui media audio visual. 

 

C. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dari masalah-masalah yang sering muncul dalam 

meningkatkan hasil pembelajaran pada proses kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Upaya dalam memecahkan permasalahan tersebut guru dapat 

menggunakan penelitian pendidikan. Ibrahim dan Sudjana (Suherman, 2009: 3) 

mengungkapkan bahwa: 

Arti penelitian pendidikan sebagai suatu upaya untuk menjawab suatu 

permasalahan secara sistematik dengan menggunakan metode-metode tertentu 
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melalui tahapan pengumpulan data empiris, mengolah dan menarik kesimpulan 

atas jawaban masalah tersebut. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

melalui pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan rancangan 

penelitian tindakan kelas yang difokuskan pada situasi kelas yang lazim dikenal 

dengan istilah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Metode 

penelitian ini dipilih karena memberikan gambaran tentang prilaku siswa selama 

kegiatan belajar mengajar. Sugiyono (2005: 1) mengemukakan bahwa: 

Metode peneltian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk peneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalahinstrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif 

dan hasil penelitian kualitatif yang lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. 

 

Sejalan dengan Sugiyono dkk (Moleong,2004: 3) mendefinisikannya sebagai 

berikut: “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau peneliti yang 

dapat diamati”. Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2004: 

3) mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

a. Berlatar alamiah pada konteks suatu keutuhan. 

b. Manusia sebagai alat atau instrument. 

c. Menggunakan metode kualitatif. 

d. Analisis data secara induktif. 

e. Lebih ini berangkat dari permasalahan yang faktual dalam praktek 

pembelajaran penjas pada beladiri khususnya Ibing pencak silat, penulis 

mempersiapkan arah bimbingan penyusunan teori subtantif yang berasal dari 

data. 

f. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-

angka. 

g. Lebih mementingkan proses daripada hasil. 

h. Menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang 

timbul sebagai masalah dalam penelitian. 

i. Adanya criteria khusus untuk keabsahan data 

j. Menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan 

lapangan. 

k. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. 
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Pengguna metode kualitatif ini sangat sesuai untuk kegiatan penelitian belajar 

mengajar karena yang dijadikan obyek penelitian di dalam kegiatan belajar 

mengajar adalah siswa.Adapun peneliti adalah sebagai orang yang mengumpulkan 

data dan objek yang dijadikan alat pengumpul data utama. 

Penelitian diri tentang apa itu penelitian tindakan kelas, latar belakang, 

karakter dan prosedur yang harus ditempuh. Berdasarkan pendapat Kemmis dan 

Mc. Taggart (Wiriaatmadja, 2008: 12) dijelaskan bahwa penelitian tindakan kelas 

adalah: 

Sebuah inkuiri refrektif 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 praktek ini. 

 

Sedangkan menurut Ebburt (Wiriatmadja, 2008: 12) mengemukakan:  

Penelitian tindakan kelas adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan 

pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dalam melakukan 

tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka 

mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. 

 

Sejalan dengan itu, Elliot (Wiriatmadja, 2008: 12) tentang PTK yaitu 

“Melihat penelitian tindakan sebagai kajian dari sebuah situasi sosial dengan 

memungkinkan tindakan untuk memperbaiki kualitas situasi sosial tersebut”. Jadi 

secara ringkas dari pernyataan-pernyataan di atas penelitian tindakan kelas adalah 

bagaimana guru mengorganisasi praktek pembelajarannya dan belajar dari 

pengalaman mereka sendiri.Mereka mencobakan suatu gagasan perbaikan dan 

melihat pengaruh nyata dari upaya itu. Dalam   penelitian ini mengacu pada siklus 

kegiatan yang dikembangkan model spiral Kemmis dan Mc. Taggart yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, obsevasi dan refeksi. 

2. Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas bukan penelitian eksperimental yang dilakukan di 

laboratorium, tetapi merupakan penelitian yang bersifat praktis dan berdasarkan 

permasalahan keseharian di Sekolah Dasar. Dalam PTK, peneliti tidak bertindak 

sebagai penonton mengenai apa yang dilakukan guru terhadap siswanya. Dalam 
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hal ini siswa tidak diperlakukan sebagai obyek  yang dikenai tindakan dan guru 

sebagai pelaku dan pengumpul informasi atau data, akan tetapi siswa 

dimungkinkan secara aktif berperan  dalam melaksanakan tindakan. 

Model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart tidak terlalu berbeda 

dengan model Lewin. Dikatakan demikian karena di dalam satu siklus atau 

putaran terdiri atas empat komponen seperti yang dilaksanakan Lewin. Keempat 

komponen tersebut adalah : (a) Perencanaan (planning); (b) tindakan (acting); (c) 

Observasi (observation); dan (d) refleksi (eflection). Sesudah satu siklus selesai 

diimplementasikan, khususnya sesudah ada refleksi, diikuti dengan adanya 

perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. Demikian 

seterusnya atau dengan beberapa kali siklus.  

Kemmis dan Taggart telah melakukan penelitian tindakan kelas, mengenai 

proses inkuari pada pelajaran sains. Ia memfokuskan pada strategi bertanya 

kepada siswa. Keputusannya timbul dari pengamatan tahap awal yang 

menunjukkan bahwa siswa belajar sains dengan menghafal bukan dalam proses 

inkuari. Dalam diskusi, dipikirkannya cara untuk mendorong siswa berinkuari, 

apakah dengan mengubah kurikulum atau mengubah cara bertanya kepada siswa. 

Akhirnya diputuskan untuk menyusun strategi bertanya untuk mendorong siswa 

menjawab pertanyaan.Semua kegiatan ini dilakukan pada tahap perencanaan. 

Pada kotak act (tindakan), mulai diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa 

untuk mendorong mereka mengatakan apa yang mereka pahami dan apa yang 

mereka minati. 

Menurut Moleong (2004: 236), “Rancangan pada dasarnya merencanakan 

suatu kegiatan sebelum dilaksanakan”. Rancangan ini adalah rancangan tindakan 

kelas (classroom action research). 

Sebelum peneliti melakukan observasi tindakan lanjut, terlebih dahulu peneliti 

melakukan observasi tindakan kelas yang hasilnya dituangkan dalam rancangan 

penelitian. Hal ini sesuai dengan kriteria penelitian tindakan kelas yaitu: “Masalah 

penelitian yang harus dipecahkan berasal dari persoalan praktek pembelajaran di 

kelas”, (Sugiyono, 2005: 15). 
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Dalam perencanaan penelitian menggunakan model spiral Kemmis dan Mc. 

Taggart (Wiriaatmadja,2008: 66).Dengan sistem model spiral refleksi dari yang 

dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali 

merupakan dasar untuk suatu rancangan pemecahan permasalahan. Model spiral 

itu tertera pada gambar 3.3 : 

   

 

  

 

          

   

      

          

 

Gambar 3.2 

Desain PTK Menurut Kemmis dan Taggart (Aqib, 2006:23) 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah dari Kemmis dan Taggart (Susilo 

dkk. 2009:13) yang menyatakan bahwa pelaksanaan tindakan mencakup empat 

langkah, yaitu: 

a. Merumuskan masalah dan merencanakan tindakan. 

b. Melaksanakan tindakan dan pengamatan/ monitoring. 

c. Merefleksi hasil pengamatan. 

d. Mengubah/ merevisi perencanaan untuk pengembangan selanjutnya. 

 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan desain model 

penelitian spiral Kemmis dan Taggart, karena berdasarkan latar belakang dari 

masalah-masalah yang sering muncul dalam upaya meningkatkan hasil Ibing 

pencak silat, khususnya di SDN Kelas VIII Cimalaka Kabupaten Sumedang, 

sehingga diperlukan perbaikan dalam pembelajarannya yang berbentuk 
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pelaksanaan tindakan menurut model spiral di atas, yang setiap siklus terdiri dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi kemudian 

kembali melaksanakan perencanaan jika target yang diharapkan belum tercapai.  

Diawali dengan perencanaan (planning), yaitu perencanaan yang matang yang 

perlu dilakukan setelah mengetahui masalah dalam pembelajaran, lalu 

merencanakan rencana tindakan yang harus dilakukan sebagai suatu solusi dari 

masalah: pelaksanaan (action) yaitu wujud atau implementasi dari tindakan yang 

telah dirancang sebelumnya; pengamatan merupakan kegiatan mengamati mulai 

dari proses dan hasil dari tindakan yang telah dilaksanakan; refleksi merupakan 

kegiatan memikirkan suatu upaya evaluasi. Dari refleksi ini, akan ditentukan suatu 

perbaikan tindakan (replanning) selanjutnya. Maka rencana tindakan selanjutnya 

mengulang suatu tindakan dengan terus memperbaiki dari suatu tindakan 

ketindakan sampai dengan target yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Tahap pertama dalam penelitian ini yaitu plan (perencanaan) tindakan, dalam 

tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, dimana, siapa dan 

bagaimana tindakan penggunaan metode eksperimen tersebut diakukan. Kegiatan 

ini dilakukan secara kolaborasi antara pihak yang melakukan tindakan (observer) 

dan pihak yang mengamati proses (peneliti) jalannya tindakan. 

Tahap kedua dalan tindakan ini yaitu pelaksanaan tindakan (action) yang 

merupakan inplementasi isi rancangan, tentang penerapan metode eksperimen 

dalam pembelajaran Penjas. 

Tahap ketiga yaitu kegiatan pengamatan (observation), observasi dilakukan 

pada saat pembelajaran gerak dasar Ibing pencak silat dengan latihan gerakan 

media karet ini dilakukan untuk mengumpulkan dan memperoleh data baik kinerja 

guru maupun aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung sebagai 

bekal untuk perbaikan data siklus berikutnya. 

Tahap keempat adalah kegiatan reflection (refleksi) merupakan kegiatan 

analisis interprestasi dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari 

hasil observasi untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan (kegiatan 

refleksi). Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian dilakukan 



 

46 

 

Resti Tisnasari, 2013  
Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Ibing Pencak Silat Paleredan Pada Siswa Kelas VSDN 

Cimalaka III Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang 

UPI Kampus Sumedang | repository.upi.edu 

 

evaluasi (dilakukan antara guru, peneliti dan pihak lain yang terlibat) guna 

menyempurnakan tindakan selanjutnya pada siklus berikutnya. 

Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut merupakan satu siklus atau 

satu putaran, artinya sesudah langkah keempat, lalu kembali lagi kepertama dan 

seterusnya.Jadi satu siklus adalah dimulai dari tahap penyusunan rancangan 

sampai dengan refleksi untuk melakukan evaluasi. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penyusunan prosedur yang akan dilakukan sangat penting dalam pelaksanaan 

penelitian. Adapun prosedur penelitian ini adalah berbentuk siklus yang akan 

dilaksanakan dalam dua atau tiga siklus (tergantung keberhasilan). 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan ini menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, 

oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Perencanaan tindakan 

dilakukan secara kolaborasi, misalnya antara guru dengan peneliti untuk 

membicarakan tentang pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang akan di 

sampaikan. 

Perencanaan tindakan merupakan kegiatan yang disusun sebelum 

melaksanakan tindakan. Adapun perencanaan tindakan ini meliputi: 

a. Mengajukan permohonan izin kepada Kepala SDN III CimalakaKecamatan 

Cimalaka Kabupaten Sumedang untuk mengadakan penelitian. 

b. Melakukan penelitian awal (observasi dan wawancara) untuk mengetahui 

permasalahan yang akan dicarikan pemecahannya. 

c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam melakukan 

pencak silat yaitu; 

1) Menggunakan media audio visual 

2) Menyusun rancangan tindakan. 

3) Mempersiapkan audio visual dan bahan untuk melakukan pembelajaran. 

4) Menyusun lembar observasi bagi guru dan siswa untuk melakukan 

pembelajaran (kinerja guru dan aktivitas siswa) 
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d. Menyusun alat penilaian berupa tes penilaian bagi siswa untuk melihat 

perubahan peningkatan hasil belajar. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan 

yang kemudian akan diikuti dengan kegiatan observasi dan refleksi. Dalam 

penelitian ini dilakukan tiga siklus dimana siklus sebelumnya yang akan dirasakan 

belum berhasil. 

a. Siklus I 

1) Tahap Awal Pembelajaran 

Pada tahap awal pembelajaran media audio visual, guru menyiapkan diri 

siswa pada kondisi pembelajaran yang efektif, kemudian guru membagi siswa 

menjadi 4 kelompok dan setelah itu melakukan pemanasan statis dimana lebih 

memperbanyak gerakan yang mengerah pada ibing pencak silat. Setelah itu guru 

memperkenalkan media audio visual yang akan menjadi bantuan siswa dalam 

melakukan ibing pencak silat. Selanjutnya guru memberikan contoh gerakan ibing 

pencak silatmenggunakan Audio visual kepada siswa dan dilanjutkan dengan 

membuat kesimpulan bersama bahwa “apabila siswa diberikan arahan terlebih 

dahulu, lalu guru memberikan gerakan ibing pencak silat melalui video atau hanya 

visualnya saja, maka siswa akan mudah melakukan gerakan ibing pencak 

silat”.Siswa memperagakan gerakan ibing pencak silat tersebut dengan dibantu 

dan diawasi oleh guru.Setelah itu guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

tidak takut dalam melakukan ibing pencak silat. 

2) Tahap Inti Pembelajaran 

Guru memberikan arahan setiap siswa untuk melakukan ibing pencak silat 

menggunakan Audio visual. Siswa tetap diarahkan kepada gerakan ibing pencak 

silat  dengan koreksi dan pemahaman dari siswa. Untuk memperbaiki sistem 

pembelajaran maka guru menggunakan media audio visual agar mempermudah 

pemahaman siswa.Siswa pun bisa dengan mudah menghapal gerakan-gerakan 

ibing pencak silat, dan guru pun membantu siswa yang masih kesulitan dalam 

gerakan ibing pencak silat.Selain itu guru memperhatikan setiap gerakan siswa 

saat beraktivitas. 
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3) Tahap Akhir Pembelajaran 

Pada tahap akhir pembelajaran, guru membeikan koreksi kepada siswa tentang 

apa yang telah dilakukan, seperti mengapa masih ada gerakan yang salah dan 

sebagainya, sambil melakukan peregangan. Setelah selesai siswa diberikan tugas 

latihan untuk mencoba melakukan gerakan ibing pencak silat di rumahnya 

masing-masing. 

4) Siklus 2 

 Pada siklus 2 kegiatan pembelajaran hampir sama dengan siklus 1 yang 

membedakan adalah penggunaan audio visualkhususnya infokus. Pembelajaran 

pada siklus ini siswadiarahkan kepada gerakan ibing pencak silat  dengan koreksi 

dari guru. Setelah siklus 2 selesai dan dikira masih diperlukan pembelajaran maka 

dilakukan siklus 3 dengan media audio saja. 

5) Siklus 3 

Pada siklus ke III ini guru memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam gerakan 

ibing pencak silat, dan guru memberikan media audio saja agar siswa semangat 

dalam menerima pembelajaran ibing pencak silat ini. 

3. Tahapan Observasi 

 Observasi dilakukan pada saat proses diterapkannya tindakan, yaitu saat 

tindakan berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan dan 

memperoleh data baik kinerja guru maupun aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

Instrumen Perencanaan Kinerja Guru (IPKG 1),Instrumen Pelaksanaan Kinerja 

Guru (IPKG 2), lembar observasi aktivitas siswa dan catatan siswa yang 

kesemuanya dapat memberikan masukan tentang tindakan yang akan dilakukan di 

lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menuliskan data yang diperoleh pada 

lembar observasi kinerja guru dan aktivitas siswa yang telah disediakan. 

4. Tahapan Analisis dan Refleksi 

Langkah ini merupakan kegiatan analisis yaitu melihat data hasil kegiatan 

setiap siklus, kemudian sistesis yaitu menelaah kembali dan memeriksa 

keseluruhan data yang diperoleh, kemudian interpretasi yaitu pemberian makna 

terhadap data yang disajikan dalam representase grafik atau tabel, dan kegiatan 
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eksplanasi yaitu penjelasan terhadap semua informasi yang diperoleh dari 

pelaksanaan tindakan. Setiap informasi yang didapatkan akan dikaji dan dipahami 

bersama oleh praktisi, peneliti, dan observer. Informasi yang terkumpul perlu 

diuraikan, dicari kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya, dibandingkan 

dengan pengalaman sebelumnya, dikaitkan dengan teori tertentu serta hasil 

penelitian yang relevan.  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

terjadi. Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang 

telah dilakukan siklus 1 melalui media audio visual pada pembelajaran ibing 

pencak silat, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi 

(dilakukan antara guru, peneliti dan pihak lain yang terkait) guru memberikan 

masukan untuk menyempurnakan tindakan pembelajaran ibing pencaksilat 

selanjutnya yang akan dilaksanakan siklus-siklus berikutnya. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

terhadap suatu kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Observasi ini 

bertujuan untuk mengamati seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa  juga 

kinerja guru pada saat pembelajaran gerak Ibing pencak silat. Alat untuk 

mengumpulkan datanya berupa pedoman observasi  IPKG 1 dan 2. Berikut adalah 

formatnya. 
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Tabel 3.1 

Contoh Instrumen Perencanaan Kinerja Guru (IPKG 1) 

NO. KOMPONEN RENCANA PEMBELAJARAN SKOR 

A PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN 1 2 3 4 

 1. Merumuskan tujuan pembelajaran     

 2. Kejelasan rumusan     

 3. Kejelasan cakupan rumusan     

 4. Kesesuaian dengan kompetensi dasar     

 JUMLAH  A     

 RATA-RATA     

B MENGEMBANGKAN DAN MENGORGANISASIKAN  MATERI, MEDIA, 

SUMBER BELAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN 

    

 1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran     

 2. Menentukan dan mengembangkan alat bantu pembelajaran     

 3. Memilih Sumber belajar     

 4. Memilih metode pembelajaran     

 JUMLAH  B     

 RATA-RATA     

C MERENCANAKAN SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN     

 1. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran     

 2. Menyusun langkah-langkah pembelajaran     

 3. Menentukan alokasi waktu pembelajaran     

 4. Kesesuaian metode, materi dan tujuan pembelajaran     

 5. Kesesuain metode, materi dan peserta didik     

 JUMLAH C     

 RATA-RATA     

D MERENCANAKAN PROSEDUR, JENIS DAN MENYIAPKAN     

 ALAT PENILAIAN     

 1. Menentukan proses dan jenis penilaian .    

 2. Membuat alat penilaian     

 3. Menentukan kriteria penilaian     

  JUMLAH  D     

 RATA-RATA     

E TAMPILAN DOKUMEN RENCANA PEMBELAJARAN     

 1. Kebersihan dan kerapihan     

 2. Penggunaan bahasa tulis     

  JUMLAH  E     

 RATA-RATA     

 SKOR TOTAL IPKG 1     

 

Berdasarkan tabel 3.1, maka dapat dijelaskan bahwa perencanaan 

pembelajaran terdiri dari;  merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan 

dan mengorganisasikan materi, media, sumber belajar dan metode pembelajaran, 

merencanakan skenario kegiatan pembelajaran, merencanakan prosedur, jenis dan 

menyiapkan alat penilaian, serta tampilan dokumen rencana pembelajaran. 

Sedangkan aspek pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 3.2 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 

Contoh Instrumen Pelaksanaan Kinerja Guru (IPKG 2) 

No Apek yang Diamati Skor  

A PRA PEMBELAJARAN 1 2 3 4 

 1. Kesiapan sarana, prasarana, alat dan media pembelajaran     

 2. Memeriksa kesiapan siswa     

Jumlah 

Rata-rata A 

B MEMBUKA  PEMBELAJARAN     

 1. Kesiapan sarana, alat dan media pembelajaran     

 2. Memeriksa kesiapan siswa     

Jumlah  

Rata-rata B 

C MENGELOLA INTI PEMBELAJARAN     

 1. Memberi petunjuk dan contoh gerakan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran 
    

 2. Menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan anak     

 3. Melakukan komunikasi verbal, visual dan praktek     

 4. Mengkondisikan dan menjaga ketertiban siswa     

 5. Memantapkan penguasaan keterampilan gerak     

Jumlah 

Rata-rata C 

D MENDEMONTRASIKAN KEMAMPUAN KHUSUS DALAM  

PEMBELAJARAN PENJAS 
    

 1. Merangkaikan gerakan      

 2. Memberikan kesempatan secara leluasa kepada siswa mengembangkan 

aktifitas gerak 
    

 3. Membimbing siswa melalukan gerak dan aktivitas gerak     

 4. Memberikan bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan     

 5. Penggunaan media dan alat pembelajaran     

Jumlah 

Rata-rata D 

E MELAKSANAKAN EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR     

 1. Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran      

 2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran     

Jumlah 

Rata-rata E 

F KESAN UMUM KINERJA GURU     

 1. Keefektifan proses pembelajaran      

 2. Penampilan guru pembelajaran     

 Jumlah     

Rata-rata F 

Skor total IPKG 1 A+B 

C+D+E+F           

6       

 

Berdasarkan tabel 3.2 maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran yang diamati terdiri dari; pra pembelajaran, membuka 

pembelajaran, mengelola inti pembelajaran, mendemontrasikan 
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kemampuankhusus dalam pembelajaran penjas, melaksanakan evaluasi proses dan 

hasil belajar serta kesan umum kinerja guru. 

Dalam aktivitas siswa aspek yang diobservasi dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.3 

Contoh Aktivitas Siswa 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang di Observasi 

S
k

o
r 

N
il

ai
 

Keterangan 

Semangat Disiplin Sportivitas 
T BT 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1 Azi Supriyatna              

2 Adhika B.M              

3 Ananda Fitri D              

4 Adi Septian              

5 Deana Sahnaz              

6 Deden Tohidin              

7 Hilmy M.F              

8 Lusiana A              

9 Chairul W              

10 Moh Sopian Z              

11 Moch Sabiul Z              

12 Muh Naufal A              

13 Nyi R.Alya A              

14 Nisa Nabila              

15 Recita Anggari              

16 Ray Dimas S              

17 Rivan R              

18 Raynaldi T P              

19 Shalsa Indriani              

20 Muh Iqbal              

21 Tasya Azahra              

22 Adhitya RP              

23 Sri Nuraini              

24 Farel S              

25 Nuraisah                

Jumlah              

Persentse (%)               

 

Berdasarkan tabel 3.3, contoh aspek aktivitas siswa yang dapat diamati pada 

pembelajaran ibing pencaksilat paleredan melalui media auidio visual terdiri dari 

semangat, disiplin dan sportivitas. 
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2. Pedoman  Wawancara 

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2005:72) bahwa: “Wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui atau mengungkap 

perasaan dan kendala-kendala yang dirasakan oleh guru dan siswa baik sebelum 

penerapan tindakan maupun setelah penerapan tindakan tentang pembelajaran 

gerak Ibing pencak silat dengan menggunakan mediaaudio visual. 

Nama  : Ningrum S.Pd 

NIP  : 1963121819830520001 

Hari/Tanggal : Sabtu, 06 April 2013 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap 

pembelajaran ibing pencak silat 

menggunakan media audio visual? 

 

2. Setelah dipantau, apa saja hambatan 

yang muncul dalam pembelajaran ini? 

 

 

3. Menurut Ibu, upaya apa yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi hambatan 

tersebut? 

 

 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan alat penting, karena akan membahas dan 

berguna sebagai alat sementara, yaitu apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 

dicium, dan diraba dengan catatan sebenarnya. Proses pelaksanaan dilakukan 

setiap selesai mengadakan penelitian. Hal ini selaras dengan pendapat Bogdan dan 

Biklen (Moleong, 2004: 209) bahwa : “Catatan lapangan adalah catatan tertulis 

tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam angka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif”.  
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Catatan lapangan ini dibuat untuk melengkapi hasil observasi. Dalam 

catatan lapangan segala aktifitas siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran ibing pencak silat dituliskan supaya peneliti dapat 

dengan mudah menemukan letak kesalahannya baik dari pihak guru atau siswa. 

 

Catatan Lapangan Siklus I 
 

a. Pemanasan tidak diikuti oleh semua siswa. 

b. Siswa masih banyak yang tidak mau melakukan ibing pencak silat. 

c. Siswa masih banyak yang beraktivitas sendiri yang tidak sesuai 

pembelajaran 

d. Siswa kurang memiliki kesempatan dalam melakukan gerakan, karena 

kurangnya media audio visual. 

 

Catatan Lapangan Siklus II 
 

a. Siswa terlihat bosan dengan pemanasan yang itu-itu saja. 

b. Masih adanya siswa yang tidak mau melakukan gerakan. 

c. Siswa sudah banyak diberikan kesempatan dalam melakukan gerakan. 

d. Pada tahap ini guru sudah melakukan perbaikan gerakan siswa dan 

penanaman konsep ibing pencak silat. 

 

Catatan Lapangan Siklus III 
 

a. Ada peningkatan kinerja guru, semua sudah menuju ke arah yang 

baik 

b. Aktivitas siswa sudah terlihat merata, hampir semua siswa aktif 

dalam pembelajaran ibing pencak silat. 

 

4. Kamera Foto 

Kamera foto yang digunakan untuk merekam kejadian selama pelaksanaan 

pembelajarn, juga sebagai alat untuk memberikan gambaran tentang apa yang 

terjadi dalam masalah penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 
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2004:160) bahwa : “Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan 

oleh peneliti sendiri.Dalam penelitian ini foto yang digunakan adalah foto 

kegiatan pembelajaran ibing pencak silat dari mulai siklus ke satu sampai siklus 

tiga. 

5. Tes 

“Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok” (Suharsimi, 2006: 150). Dengan 

menggunakan alat berupa tes perbuatan, yaitu tes Ibing pencak silat  yang meliputi 

wiraga, wirahma dan wirasa.  

Instrumen tes berupa tes praktek atau perbuatan. Tes praktek ini dibagi 

menjadi dua yaitu kualitatif untuk melihat proses siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung dan kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemampuan gerak siswa.  

Tabel 3.4 

ContohHasil Belajar Pencak Silat  

 
No 

 
Nama siswa 

 

Wiraga Wirahma Wirasa  
Skor 

 
Nilai 

KKM 

3  2 1 3 2 1 3 2 1 T BT 

1 Azi Supriyatna              

2 Adhika B.M              

3 Ananda Fitri D              

4 Adi Septian              

5 Deana Sahnaz              

6 Deden Tohidin              

7 Hilmy M.F              

8 Lusiana A              

9 Chairul W              

10 Moh Sopian Z              

11 Moch Sabiul Z              

12 Muh Naufal A              

13 Nyi R.Alya A              

14 Nisa Nabila              

15 Recita Anggari              

16 Ray Dimas S              

17 Rivan R              

18 Raynaldi T P              

19 Shalsa Indriani              

20 Muh Iqbal              

21 Tasya Azahra              

22 Adhitya RP              

23 Sri Nuraini              

24 Farel S              

25 Nuraisah                

JUMLAH              

PERSENTASE(%)              
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Berdasarkan tabel 3.4, maka hasil belajar ibing pencak silat melalui media 

audio visual aspek yang diteliti adalah wiraga, wirahma dan wirasa. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Terdapat dua hak utama yang mempengaruhi kualitas pengolahan data 

hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengolahan data, 

(Sugiyono, 2012: 192). Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui tahap pengumpulan, kodefikasi dan kategori data.Pada tahap ini data 

mentah yang diperoleh dari berbagai instrument yang meliputi IPKG 1, IPKG 2, 

aktivitas siswa dan tes hasil belajar ibing pencak silat yang selanjutnya dirangkum 

serta dikumpulkan.Data ini diperoleh dari observasi dan keterampilan.Dalam 

keterampilan ibing pencak silat, data diperoleh dari kegiatan siswa dan guru 

tentang penerapan metode penelitian tindakan kelas.Siswa dan guru diberi 

kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami siswa 

dalam pembelajaranibing pencak silat. 

2. Analisis Data 

Dalam penelitain kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan 

diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah. Karena datanya kuantitatif, maka teknik 

analisis data menggunkan metode statistika yang sudah tersedia, (Sugiyono, 2012: 

333).Analisis dalam penelitian dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Analisis data yang akan 

dilakukan secara kualitatif, mengkategorikan dan mengklarifikasi berdasarkan 

analisis kemudian ditafsirkan dalam konteks keseluruhan  permasalahan 

penelitian. Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut : 

a. Kategorisasi dan kodifikasi. Pada tahap ini data pembelajaranibing pencak 

silatyang telah terkumpul kemudian diseleksi dan dihimpun sesuai dengan 

karakteristiknya. 
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b. Reduksi data. Pada tahap ini data pembelajaranibing pencak silatyang 

terkumpul di lapangan, setelah dikategorisasikan kemudian dikodifikasi dalam 

laporan. 

c. Klasifikasi data, untuk melihat gambaran data pembelajaranibing pencak 

silatsecara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu. 

 

G. Validasi Data 

Untuk mengecek keabsahan data ini peneliti menggunakan empat 

keterangan data, untuk dijadikan dasar informasi, pemeriksaan, dan komunikasi 

agar diperoleh dan dilihat serta ditentukan kemajuan untuk peningkatan dari setiap 

aspek untuk dideskripsikan sesuai tujuan peneliti. Maka teknik validasi untuk 

memeriksa keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.Triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data yang di peroleh dengan 

membandingkan terhadap hasil yang diperoleh mitra peneliti secara kolaboratif. 

Dalam hal ini penulis mengadakan diskusi  untuk memperoleh informasi dengan 

memanpaatkan sumber data lain dari sumber yang menunjang data, sebagai 

keperluan pengecekan derajat  kepercayaan terhadap validasi data yang diperoleh. 

Maka penulis melakukan kegiatan sebagai berikut : 

a. Kegiatan yang dilakukan 

1) Mengkaji kurikulum SD kelas V yang berlaku yaitu buku KTSP 2006. 

2) Menentukan materi ibing pencak silat sesuai dengan program 

pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas V 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2011-2012. 

3) Di sesuaikan dengan standar kompetensi. 

4) Di  sesuaikan dengan kompetensi dasar. 

b. Waktu Pelaksanaan 

Hari  : Selasa 

Tanggal  : 1 Januari-30 Mei 2013 

Tempat  : SDN III Cimalaka 
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c. Penulis mengadakan diskusi dengan : 

1) Guru Penjas (teman sejawat) 

Nama : Ningrum S.Pd 

NIP  : 1963121819830520001 

Jabatan : Guru Penjas SDN III Cimalaka  Kabupaten Sumedang 

2) Kepala Sekolah SDN III Cimalaka 

Nama : H. Tata Suryana, S.Pd 

NIP : 1954040519740310009 

Jabatan  : Kepala Sekolah SDN III Cimalaka  Kabupaten Sumedang 

2. Member Chek, yaitu memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 

informasi yang di peroleh selama observasi atau wawancara dari kepala sekolah 

dan guru penjas SDN Cimalaka III, apakah keterangan itu sifatnya tetap sehingga 

dapat dipastikan kebenarannya atau tidak. Maka untuk memperoleh keabsahan 

data terhadap kebenaran dengan melakukan kegiatan pengecekan terhadap: 

a. Daftar Kelas V SDN III Cimalaka. 

b. Nomor Induk Siswa. 

c. Daftar I SDN III Cimalaka. 

d. Jadwal Pelajaran. 

3. Audit Trail, yakni mencek  kebenaran hasil peneliti beserta prosedur dan 

metode pengumpulan data dengan cara mendiskusikan hasil-hasil temuan bersama 

teman-teman sekelompok, tentang: 

a. Data awal (nilai tes awal) gerak dasar Ibing pencak silat. 

b. Data akhir observasi nilai aktivitas siswa serta hasil nilai belajar siswa siklus 

pertama pembelajaran gerak dasar wiraga, wirahma dan wirasadalam Ibing 

pencak silat  melaluiaudio visual. 

c. Membandingkan dan mendiskusikan serta menganalisis data tersebut. 

4. Expert Opinion, yaitu pengecekan terakhir terhadap ke sahihan temuan 

penelitian kepada pakar professional dibidangnya.  

 Kegiatan akhir dari validasi data adalah melakukan pengecekan terakhir 

terhadap kesahihan temuan penelitian dengan para pembimbing penelitian. Expert 

Opiniondilakukan dengan cara mengkonsultasikan hasil temuan peneliti kepada 
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para ahli. Dalam kegiatan expert opinion ini, peneliti mengkonsultasikan temuan 

kepada dosen pembimbing sehingga data temuan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Kegiatan ini diawali dengan  pertemuan antara peneliti dengan 

pembimbing, yaitu: 

a. Dr. H. Ayi Suherman, M. P.d., 

Pembimbing I.  

b. Drs. H. Encep Sudirjo, M. P.d., 

Pembimbing II . 

Untuk mengadakan pengecekan akhir dalam penemuna penelitian agar 

diperoleh kesahihan. Sedangkan waktu pelaksanaannnya yaitu pada: 

a. Pelaksanaan pengajuan dan pembuatan proposal penelitian. 

b. Pelaksanaan bimbingan penyusunan penelitian. 

Masalah yang dibahasnya adalah: 

a. Jadwal penelitian. 

b. Masalah penelitian. 

c. Pemecahan masalah. 

d. Hasil penelitian. 


