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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1.Metode Penelitian 

Metode adalah pengetahuan berbagai macam cara kerja yang digunakan dengan 

objek ilmu-ilmu yang bersangkutan. Penggunaan metode penelitian dalam suatu 

penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku 

agardalam penelitian itu dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan 

peneliti (Sutrisno Hadi, 2004a: 4). 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research) yaitu suatu penelitian kelas oleh guru 

dapat merupakan kegiatan reflektif dalam berpikir dan bertindak dari guru. 

Menurut Kemmis (1983) dalam wiraatmaja (2005:12) menjelaskan bahwa : 

Penelitian tindakan kelas adalah sebuah inkuiri reflektif yang dilakukan oleh 

kemitraan mengenai social tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningkatkan 

rasionalitas dan keadilan dari a) kegiatan praktek social atau pendidikan mereka, 

b) pemahaman mereka mengenai praktek-praktek pendidikan ini, dan c) situasi 

yang memungkinkan terlaksananya kegiatan praktek ini. 

 

3.2.Populasi dan Sampel Penelitian 

1.  Populasi Penelitian  

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 
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merupakan peneliti populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi 

atau studi sensus. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 108). Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X SMK KARTIKA TAMA 

 

2.Sampel Penelitian  

 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 109). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa-siswi kelas X TKJ 1.  Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode  “cluster random sampling”.  Yang mana metode  cluster random 

sampling/area adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan area-

area tertentu (Sugiyono, 2013:83). 

3.3.Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan selam 2 bulan, terhitung mulai bulan Maret-April 

2015 semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Sesuai dengan tujuan penelitian 

tindakan yaitu untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran renang khusus 

gaya bebas, maka waktu pelaksanaan tindakan dilakukan dalam waktu singkat. 

2. Tempat Penelitian 

SMK KARTIKA TAMA dan kolam renang SMK KARTIKA TAMA, 

a. Pada tahap survey awal, peneliti telah diberi izin oleh kepala sekolah yang 

bersangkutan dan mendapat dukungan dari guru mata pelajaran penjaskes 

di kelas X SMK KARTIKA TAMA 

b. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti dalam waktu relative 

singkat. 
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c. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran pada mata pelajaran penjaskes dikelas X. 

 

3.4.Variabel 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:94) mengatakan bahwa variabel adalah 

obyek penelitian. Mengacu pada pendapat tersebut, yang menjadi variabel 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Variabel input, yaitu: siswa kelas X SMK KARTIKA TAMA Variabel 

proses, yaitu: pendekatan diagnostik kesulitan belajar. 

2. Variabel output, yaitu: hasil belajar kemampuan gerak pendidikan jasmani. 

 

3.5.Definisi Operasional Variabel 

 

1. Hasil Belajar adalah oleh kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004:22). 

2. Diagnostik kesulitan belajar adalah langkah-langkah procedural dalam rangka 

diagnostis (penentuan jenis kesulitan belajar) (Syah (1995:179). 

3. Renang gaya bebas adalah bebas gaya, dengan pengertian sebagai berikut : 

bila dalam perlombaan renang gaya bebas, artinya si perenang boleh 

melakukan gaya apapun 

 

 

3.6.Desain Penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam bentuk proses pengkajian berdaur  

(siklus) yang dinyatakan dalam bentuk spiral yang melukiskan siklus demi 

siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 komponen, yaitu: 1) perencanaan; 2) 
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tindakan; 3) obsevasi; 4) analisis dan refleksi. Dari refleksi muncul 

permasalahan yang perlu mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan siklus 

berulang sampai permasalahan tersebut dapat teratasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1 

Model spiral (siklus) dari Kemmis dan Mc Taggart dalam Wiriaatmadja (2009:66) 

 

Pada gambar diatas tampak didalamnya terdapat dua perangkat komponen yang 

disebut sebgai dua siklus. Untuk pelaksanaannya jumlah siklus sangat tergantung 

pada permasalahan yang perlu diselesaikan. Dari siklus dasar nilah apabila 

peneliti mendapat kesalahan dan kekurangan, peneliti dapat memperbaiki dengan 
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mengembangkan perencanaan dan langkah tindakan kedua atau selanjutnya. 

Apabila masalah itu belum dapat dipecahkan hal itu masih dapat diperbaiki, yakni 

secara spiral dilanjutkan dengan perencanaan tindakan ketiga dan seterusnya. 

 

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni perencanaan, 

pelaksanaan dan pengamatan, refleksi dan perencanaan tindak lanjut. Berikut 

adalah penjelasannya: 

1. Perencanaan Tindakan 

Peneliti merencanakan kegiatan dan menetapkan kelas penelitian, waktu 

serta cara penelitian, menyiapkan alat obsevasi untuk mengamati tindakan 

yang akan dilakukan dikelas, seta menyusun tahap-tahap tindakan dalam 

setiap siklusnya. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Peneliti melakukan tindakan berdasarkan perencanaan yang telah 

disepakati dan direncanakan sebelumnya pada kelas penelitian yang telah 

dilakukan. Selain itu, peneliti sekaligus melakukan pengamatan langsung 

terhadap proses pembelajaran. 

3. Refleksi 

Peneliti mendiskusikan hasil tindakan yang telah dilakukan guna 

mengevaluasi tindakan yang sudah dilaksanakan. Hasil dari refleksi 

tersebut menjadi pijakan penting untuk tindakan pada siklus selanjutnya 

melihat dari perkembangan selanjutnya. 

4. Perencanaan Tindak Lanjut 

Refleksi akan menentukan apakah tindakan yang sudah dilakukan dapat 

menyelesaikan masalah yang memicu penyelenggaraan PTK atau belum. 
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Apabila hasilnya belum meningkat atau masalah yang ada belum 

terselesaikan, maka dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan 

memperbaiki perencanaan tindakan pada siklus berikutnya. 

3.7.Prosedur Penelitian dan Rencana Tindakan 

 

1. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang akan dilaksanakan mengacu pada prosedur umum 

penelitian menurut Kemmis dan Taggart dalam Wiriaatmadja (2009:66) setiap 

siklus tindakan memuat langkah membuat rencana tindakan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Tahapan tersebut akan dilakukan setelah penulis 

melakukan observasi awal untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik 

kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran renang. Atas dasar itu 

maka upaya pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tindakan : 

a) Pengamatan (observasi) yaitu guru atau peneliti mengamati dan mencatat 

proses pembelajaran keteramilan renang gaya bebas. Dari pengamatan ini 

peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui keterampilan renang gaya 

bebas siswa dan kendala yang dialami siswa dalam proses pembelajaran. 

b) Menetapkan sekenario pembelajaran dalam bentuk rancangan penelitian, 

yaitu peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran renang gaya 

bebas. 

c) Menerapkan sekenario pembelajaran, yaitu peneliti dan guru 

melaksanakan sekenario pembelajaran yang sudah direncanakan. 
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d) Refleksi, disini peneliti menganalisis hasil yang telah dilaksanakan untuk 

kemungkinan terjadinya perubahan rencana tindakan dalam proses belajar 

siswa guna menguasai keterampilan renang gaya bebas. 

 

2. Rencana Tindakan 

 

Rencana tindakan adalah memformulasikan tindakan yang tepat untuk mengawali 

masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti adalah pengajar yang dibantu 

oleh observer (guru penjas) untuk merencanakan tindakan dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar renang gaya bebas. Peneliti berupaya meneliti faktor 

apa saja yang menjadikan siswa kurang menguasai keterampilan renang gaya 

bebas yang diajarkan disekolah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh 

peneliti dan observer, yaitu sebagai berikut: 

a) Perencanaan 

 

Langkah-langkah yang menentukan suatu perencanaan tindakan adalah 

sebagai berikut : 

1) Membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan variasi bentuk 

tugas gerak yang sistematis dalam pembelajaran keterampilan renang 

gaya bebas. 

 

2) Membuat lembar observasi yaitu: 

 Membuat catatan lapangan yang digunakan sebagai media untuk 

mencatat semua kejadian yang muncul selama proses 

pembelajaran. 
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 Menggunakan media elektronik atau kamera untuk 

mendokumentasikan fakta dan data penting pada saat pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung. 

 Membuat jurnal harian yang digunakan sebagai data untuk 

meninjau aspek-aspek kegiatan selama berangsungnya kegiatan 

pembelajaran renang gaya bebas.  

3) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran renang 

gaya bebas. 

 

b) Pelaksanaan Tindakan 

 

Pelaksanaan tindakan dilakukan setelah perencanaan selesai. Pada proses 

pelaksanaan tindakan peneliti sebagi guru yang terjun langsung untuk 

melaksanakan pembelajaran renang gaya bebas. Adapun langkah-langkah 

peneliti dalam melaksanakan tindakan adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindakan secara sadar, kritis, sistematis dan obyektif kepada seluruh 

siswa. 

2) Peneliti mencatat segala bentuk kegiatan dan kendala yang muncul 

selama pembelajaran berlangsung kedalam lembar catatan lapangan 

yang sudah disiapkan. 

c) Alternatif Pemecahan 

 

Berdasarkan proses pembelajaran yang dijadikan bahan untuk solusi yang 

tepat untuk melakukan tindakan perbaikan proses pembelajaran untuk 

pertemuan atau siklus dalam PTK berikutnya. 
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d) Observasi 

 

Pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, peneliti memahami, 

mengamati, melihat dan mendengar apa yang terjadi di lapangan. Dalam 

melakuan observasi peneliti dibantu oleh observer (guru penjas). Obyek 

yang diamati adalah seluruh siswa yang mengikuti pembelajatran. Ada tiga 

fase esensial dalam observasi yaitu : pertemuan perencanaan, observasi 

kelas dan diskusi balikan atau umpan balik. 

 

e) Analisis dan Refleksi 

 

Refleksi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji proses kegiatan 

belajar. Refleksi merrupakan analisis-analisis, interprestasi, dan 

eksplantasi (penjelasan) terhadap semua informasi yang diperoleh dari 

pelaksanaan tindakan. Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah 

selanjutnya dalam upaya menghasilkan perbaikan. 

 

3.8.Instrumen Penelitian  

 

1. Sumber data : sumber data penelitian ini adalah siswa kelas X SMK SMK 

KARTIKA TAMA Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran guna untuk mengetahui 

peristiwa atau kegiatan penelitian selama dalam proses tindakan dan 

perbaikan. Lembar observasi ini merupakan panduan observasi yang telah 

dibuat dan ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. 



25 

 

Lembar observasi yang pertama adalah lembar observasi guru terhadap 

siswa, yang kedua lembar guru penjas terhadap peneliti. 

b) Catatan lapangan yaitu catatan otentik dari hasil observasi yang 

menggambarkan kejadian-kejadian siswa pada saat pelaksanaan tindakan. 

c) Tes penguasaan keterampilan siswa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Alur Tes Renang Gaya Bebas 

 : Siswa 

 : Alur Renang 

1) Tehnik Penilaian 

Nilai akhir 
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2) Rubrik Penilaian 

Tabel 3.1. 

Rubrik penilaian renang gaya bebas 

 

Indikator Keterampilan yang di nilai Skor Max 

Melakukan keterampilan 

renang gaya bebas dengan 

baik dan benar 

N1.Posisi tubuh 

N2.Lengan 

N3.Kaki 

N4.Nafas 

N5.Koordinasi 

4 

4 

4 

4 

4 

Jumlah 20 

  

 Pada tabel diatas dapat peneliti terangkan alasan pada setiap keterampilan  

renang gaya bebas dengan skor maksimal sebesar 4, yaitu peneliti 

mempunyai anggapan bahwa skor 4 adalah skor yang memuaskan dan 

sempurna, selain itu dapat mempermudah peneliti dalam penghitungan dan 

pemberian skor pada siswa. 

 

Tabel 3.2. 

Kriteria nilai pembelajaran renang gaya bebas untu tingkat SMA 

 

Keterampilan Kriteria Skor 

Posisi Tubuh Posisi tubuh hidrodinamis atau steamline yaitu hampir 

sejajar dengan air, patokan garis air berada diantara alis 

mata dan pangkal rambur, kepala tetap lurus. 

 

Kaki Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha hingga ujung jari 

lurus dengan tekukan sedikit pada lutut. 

 

Lengan Gerakan lengan sempurna dengan posisi menjulur jauh 

didepan kepala lurus, menekan kebawah mendekati garis 

tengah tubuh hingga lurus kebelakang dengan patokan ibu 

jari berada dibagian samping paha, sikut tinggi pada saat 

lengan memutar kedepan. 

 

Nafas Posisi putaran kepala pada sumbu putaran garis sepanjang 

badan, posisi badan tidak naik terlalu tinggi, iramanya 

seimbang antara gerakan lengan, kaki dan olengan badan 

 

Koordinasi Gerakan kaki secara terus menerus melakukan cambukan 

katas dan kebawah dengan irama yang tetap dan rileks, 

lengan melakukan tarikan dari entry, pull, push, recovery, 

pengambilan nafas dilakukan pada saat lengan berada 

disamping paha, gerakan sinkron antara irama dan 

gerakan kaki, lengan dan nafas. 
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Tabel 3.3. 

Keterangan Skor Yang Digunakan 

 

Skor Keterangan 

4 

3 

2 

1 

BS (Baik Sekali 

B   (Baik) 

K   (Kurang) 

SK   (Sangat Kurang) 

  

 Dari tabel 3.3  diatas peneliti tidak memberikan skor atau keterangan 

cukup karena peneliti mempunyai anggapan bahwa skor cukup akan 

membingungkan peneliti maupun observer. Oleh karena itu untuk 

pencampaian hasil penentuan skor yang baik peneliti menggunakan acuan 

skor tersebut. 

d) Dokumentasi (Foto) 

 

3) Cara Pengambilan Data 

a) Data mengenai keterampilan gerak renang gaya bebas yang berindikator 

dalam aspek posisi tubuh, gerakan kaki, lengan, napas, dan koordinasi 

didapatkan melalui observasi secara langsung, tes dan catatan lapangan. 

b) Data mengenai situasi belajar mengajar pada saat dilaksanakannya 

tindakan diambil dengan menggunakan lembar observasi. 

c) Data tentang refleksi serta perubahan-perubahan yang terjadi dilapangan 

diambil dari catatan lapangan. 

d) Data dokumentasi dilakukan pada saat proses belajar mengajar secara 

langsung. 
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3.9.Teknik Analisis Data 

 

Setelah tindakan dilakukan, maka hasil penilaian dianalisis guna melihat per-

sentase kualitas hasil tindakan pada setiap siklus. Untuk menghitung persen-

tase keberhasilan siswa digunakan rumus : 

   

Keterangan : 

 

P : Persentase keberhasilan  

f  : Jumlah yang melakukan benar 

N : Jumlah siswa yang mengikuti tes 

 


