
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindak kelas ( PTK )karena

penelitian ini dilakukan dengan metode kaji tindak kelas (Clas room action

research) CAR.

Kurt Lewin, penelitian tindakan kelas adalah suatu rangkaian langkah yang

terdiri atas empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan

refleksi.

Elliot ( 1991: 7 ), penelitian tindakan kelas sebagai kajian dari sebuah situasi

sosial dengan kemungkinan  tindakan untuk memperbaiki kualitas  situasi

sosial tersebut.

Menurut David Hopkins Penelitian Tindakan Kelas adalah sebuah kegiatan

refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi

kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang :

Penelitian tindakan kelas diartikan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh

guru dikelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati,

dan merefleksikan tindakan melalui beberapa siklus secara kolaburatif dan
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partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu

proses pembelajaran dikelas.

Rapoport (1970: 21), dalam Hopkins (1993: 17), penelitian tindakan kelas

adalah penelitian untuk membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis

persoalan yang dihadapi dalam situasi darurat dan membantu pencapaian

tujuan tujuan ilmu sosial dengan kerja sama dalam kerangka etika yang

disepakati bersama.

Penelitian dengan menggunakan metode PTK ada kelebihan dan

kelemahannya atau keutamaan PTK dalam proses penlelitian.

Adapun kelebihan dan kelemahannya ;

Shumsky (1982:   16) dalam   suwarsih   (2006: 13), menyatakan bahwa

kelebihan PTK adalah :

a. Kerja sama dalam PTK menimbulkan rasa memiliki.

b. Kerja sama dalam PTK mendorong kreativitas dan pemikiran kritis dalam

hal ini guru yang sekaligus sebagai peneliti.

c. Melalui kerjasama, kemungkinan untuk berubah meningkat.

d. Kerja sama dalam PTK menungkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi.

Kelemahan dari PTK adalah:

a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar PTK pada

pihak peneliti ( guru ). Penelitian tindakan kelas yang lazimnya dilakukan
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oleh guru, pelatih, pengelola, pengawas, kepala sekolah dan pihak- pihak

lainnya yang selalu peduli akan ketimpangan atau kekurangan yang ada

dalamm situasi kerjanya yang   berkehendak untuk memperbaikinya.

Karena para praktisi ini biasanya berurusan dengan hal- hal yang praktis,

mereka kurang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan tentang

teknik dasar PTK. Hal ini diperparah oelh perasaan bahwa kegiatan

penelitian hanya layak dilakukan oleh masyarakat kampus yang bergelut

dengan   kegiatan ilmiah, sehingga para praktisi ( guru ) pada umumnya

kurang tertarik untuk melakukan penelitian.

b. Faktor waktu menjadi kendala yang cukup besar hal ini disebabkan oleh

belum optimalnya  pembagian waktu antara untuk kegiatan rutinnya

dengan aktivitas PTK.

Penelitian Tindakan Kelas merupakan salah satu upaya atau praktisi dalam

bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Singkatnya , penelitian tindakan

kelas ini merupakan penelitian praktis yang dilakukan oleh guru yang

dilakukan di kelas dengan tujuan untuk memperbaiki praktek pembelajaran

yang ada.

Pada penelitian tidakan ini berciri sebagai berikut:

a. Praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual.

b. Menyediakan   kerangka kerja yang teratur untuk memecahkan masalah

dan perkembangan-perkembangan yang lebih baik.



c. Dilakukan melalui putaran-putaran yang berspiral.
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Penelitian tindakan kelas dilakukan melalui putaran atau spiral dengan

beberapa siklus yang terdiri dari merencanakan, tahap melakukan tindakan,

pengamatan (observasi) dan tahap refleksi.

Yang dimaksud   dengan penelitian yang dilakukan melalaui putaran spiral

adalah penelitian yang melalui siklus-siklus berikut ini:

Gambar : Spiral Penelitian Tindakan Kelas (Hopkins, 1993) dalam buku

(Arikunto 1991:105)

Keterangan gambar di atas :

1. Perencanaan (Planning)

Adalah pengembangan untuk ditindak lanjuti yang secara kritis untuk

meningkatkan apa yang telah terjadi yang berdasarkan masalah dan

hipotesis, dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa,

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



2. Tindakan
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Tindakan adalah pelaksanaan yang   merupakan implementasi atau

penerapan isi rancangan. Memberikan

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat

untuk mengetahui seberapa jauh efek dari tindakan telah mencapai sasaran

oleh suatu tindakan.

4. Refleksi

Refleksi adalah proses diskusi hasil observasi dari evaluasi yang dilakukan

oleh  peneliti meliputi pemahaman  proses, masalah,  dan kendala yang

nyata  dalam tindakan strategis untuk dikemukakan kembali apa yang

sudah dilakukan.

B. Rencana Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian sampai dua siklus (dua

pertemuan) kemudian di antara setiap siklusnya penelitian merencanakan

kegiatan tindakan berbeda pada setiap siklus, akan tetapi setiap siklus saling

berkaitan, setiap proses penelitian merupakan tindakan lanjutan dari siklus

penelitian sebelumnya.

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas X.2 SMA Budaya

Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang.



D. Tempat dan Waktu
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a. Tempat penelitian

Di kolam renang mekar jaya kemiling.

b. Pelaksanaan penelitian

Lama waktu yang dilakukan dalam penelitian tiga minggu dan

terdapat tiga siklus (tiga kali pertemuan).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan  untuk  mengukur pelaksanaan PTK

(penelitian kaji tindak) disetiap siklusnya, Menurut Freir and Cuning ham

dalam Muhajir (1997;58) dijelaskan “Alat untuk ukur instrument dalam PTK

dikatakana valid bila tindakan itu memegang aplikatif dan dapat berfungsi

untuk memecahkan masalah yang dihadapi”. Alat itu berupa indikator-

indikator dari penilaian keterampilan gerak dasar renang gaya bebas.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui tindakan disetiap siklusnya, selanjutnya

data dianalisis melalui tabulasi, presentase dan normatif. Tenik penilaian

dalam proses pembelajaran menggunakan penilaian kwantitatif untuk melihat

kwalitas hasil tindakan disetiap siklus menggunakan rumus sebagai berikut:

P
f

x 100 %
N



Keterangan:
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P : persentase keberhasilan

f : Jumlah yang melakukan benar

N: jumlah siswa yang melakukan tes

G. Rencana Penelitian

1. Siklus Pertama

a. Rencana

1. Menyiapkan skenario pembelajaran yang  berisi tentang  kegiatan-

kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pendahuluan ( melakukan

pemanasan), inti (pembelajaran gerak dasar renang), penutup

(berisikan pendinginan) .

2. Menyiapkan instrumen penilaian untuk mengobservasi tindakan

3. Menyiapkan Alat bantu berupa drigen 5 liter sebanyak 4 buah

4. Menyiapkan siswa untuk pemanasan untuk mengikuti pembelajaran

renang gaya bebas ( seperti yang terdapat pada lampiran).

b. Tindakan

1. Siswa dijelaskan terlebih dahulu tentang teknik dasar renang gaya bebas

oleh peneliti, setelah itu siswa diberi contoh gerakan yang benar dan

siswa disuruh mencoba terlebih dahulu.  ( terdapat pada lampiran)
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2. Siswa melakukan gerak dasar renang gaya bebas secara bergantian dan

berulang-ulang dengan menggunakan alat bantu berupa drigen 5 liter .

3. Siswa melakukan keterampilan gerak dasar renang gaya bebas dengan

alat bantu berupa drigen yang  disediakan secara bergantian dan

berulang ulang.

4. Siswa diberikan kesempatan melakukan pengulangan

c. Observasi

Setelah tindakan dilakukan, diamati dan dikoreksi dan berikan waktu

pengulangan kemudian dinilai atau dievaluasi maka dapat diketahui

presentase keberhasilan sehingga dapat disimpulkan

d. Refleksi

1. Dari data hasil observasi disimpulkan dan didiskusikan pada saat siklus

pertama siswa melakukan gerak dasar renang gaya bebas, hasil dari

penilaian siklus pertama hanya 12 anak yang tuntas mendapat nilai > 65

atau 40% ketuntasan belajar,

2. Didiskusikan rencana tindakan pada siklus kedua

Setelah melihat dari hasil siklus pertama terdapat peningkatan, namun

untuk ketuntasan keseluruhannya belum tercapai, oleh sebab itu akan

diadakan siklus yang kedua.



2. Siklus kedua

a. Rencana

1. Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran renang.

Peneliti menyiapkan siswa yang akan mengikuti proses pembelajaran

gerak dasar renang gaya bebas, siswa itu berjumlah 30 anak putra

putri.

2. Menyiapkan alat bantu berupa papan seluncur sebanyak empat buah

serta instumen yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

3. Menyiapkan instrument yang  diperlukan untuk mengevaluasi dan

mengobservasi tindakan, peneliti menyiapkan lembaran intrumen

penilain yang  telah dibuat untuk menilai proses penelitian gerak

dasar renang gaya bebas.

b. Tindakan

1. Siswa  dibariskan menjadi 3 sap, Peneliti memimpin pemanasan

umum dan khusus renang gaya bebas.

2. Peneliti mencontohkan gerakan-gerakan yang harus dilakukan siswa

dengan benar.

3. Siswa dibariskan dipinggir kolam sesuai dengan jumlah alat yaitu 4

buah papan selencur yang telah disiapkan.
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4. Siswa  melakukan keterampilan gerak dasar renang gaya bebas

dengan alat bantu papan seluncur yang disediakan secara bergantian

dan berulang ulang sampai 3 kali pengulangan.

c.  Observasi

Setelah tindakan dilakukan, diamati dan dikoreksi diberikan waktu

pengulangan dan dinilai maka dapat diketahui presentase keberhasilan

sehingga dapat disimpulkan bahwa disiklus kedua ini, terdapat 26 siswa

yang mendapatkan nilai diatas rata- rata atau sama dengan standar

ketuntasan belajar 65, yaitu dengan prosentase keberhasilan sebesar

86,67, jika dilihat dari KKM, peningkatan yang terjadi siklus pertama

kesiklus kedua adalah 46,66 %.

d. Refleksi

Kesimpulan dari hasil pembelajaran gerak dasar  renang gaya  bebas

pada siklus kedua terdapat 26 anak yang mencapai ketuntasan belajar

atau sebesar 86,67 % dari KKM, oleh sebab itu peneliti tidak perlu

mengadakan siklus ketiga karena siswa sudah mencapai KKM yang

diinginkan.

H. Instrument Penilaian

Format Lembar Penilaian

Keterampilan Gerak Dasar Renang Gaya Bebas

Nama : ……………………….

Kelas : ……………………….

Materi : ……………………….
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No

Aspek

Renang Gaya

Bebas

Kriteria Penilaian

Bobot

Nilai1 2 3 4 5

1

2

Sikap awal

Gerakan kaki

a. Berdiri dengan satu

kaki, sedangkan kaki

satu ditekuk dengan

telapak tangan

menempel pada

dinding

b. Badan dibungkukkan

kedepan, kemudian

tolakan kaki yang

menempel pada

dinding sehingga

badan terdorong

kedepan.

c. Badan meluncur

kedepan dengan

tolakan kedua kaki

rapat

a. Digerakan dari

tungkai, bergantian
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4

Gerakan

lengan

Pernapasan

antara kaki kanan dan

kaki kiri naik turun,

lutut, pergelangan

kaki melentur, ujung

kaki lurus.

a. Sikap awalan berdiri

badan dibengkokkan

dan tangan lurus

disamping telinga,

pergelangan tangan

di dalam air saat

memulai, salah satu

sikut tangan cepat

ditekuk, ada

dorongan lanjutan,

sikut diangkat tinggi

keatas air, tangan

digerakan keposisi

semula dilakukan

dengan

mengayunkan.

a. Lengan kiri

mengayuh, kepala

menengok ke kanan,



sambil mengambil

napas, lengan kiri

bergerak ke atas

menuju ke arah

depan, pada saat yang

sama lengan kanan

mengayuh, kepala

menengok ke kiri,

sambil mengambil

napas.

Jumlah Skor

Sumber: Adopsi David G. Thomas (1980).

Keterangan penilaian Instrumen :

1. Sikap awal

a. Berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satu ditekuk dengan telapak

tangan menempel pada dinding : 5

b. Berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satu ditekuk dengan telapak

tangan menempel pada dinding : 4

c. Berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satu ditekuk dengan telapak

tangan menempel pada dinding : 3

d. Berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satu ditekuk dengan telapak

tangan menempel pada dinding : 2
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e. Berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satu ditekuk dengan telapak

tangan menempel pada dinding : 1

a. Badan dibungkukkan kedepan, kemudian tolakan kaki yang menempel

pada dinding sehingga badan terdorong kedepan : 5

b. Badan dibungkukkan kedepan, kemudian tolakan kaki yang menempel

pada dinding sehingga badan terdorong kedepan : 4

c. Badan dibungkukkan kedepan, dan sedikit tolakan kaki yang menempel

pada dinding kolam sehingga badan terdorong sedikit : 3

d. Badan hanya sedikit dibungkukkan kedepan, dan tidak ada tolakan kaki

yang menempel pada dinding kolam sehingga badan terdorong kedepan

: 2

e. Badan tidak dibungkukkan kedepandan tidak ada tolakan : 1

a. Badan meluncur kedepan dengan tolakan kedua kaki rapat : 5

b. Badan meluncur kedepan dengan tolakan kedua kaki baik tangan tidak

rapat : 4

c. Badan meluncur kedepan dengan tolakan kedua kaki tidak rapat dan

tangan tidak rapat : 3

d. Badan sedikit meluncur kedepan karena tolakan kedua kaki sedikit pada

dinding :  2

e. Badan tidak meluncur kedepan karena tidak ada tolakan dari kedua kaki

:  1



2. Gerakan kaki: 39

a.  Digerakan dari tungkai, bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri naik

turun, lutut, pergelangan kaki melentur, ujung kaki lurus : 5

b. Digerakan dari tungkai, bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri naik

turun, lutut, pergelangan kaki melentur, ujung kaki bengkok : 4

c.  Digerakan dari tungkai, bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri naik

turun, lutut, pergelangan kaki kaku, ujung kaki bengkok : 3

d. Digerakan dari tungkai, bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri naik

turun, lutut kaku, pergelangan kaki kaku, ujung kaki bengkok : 2

e.  Digerakan dari tungkai, kaki digerakan bersamaan antara kaki kanan

dan kaki kiri naik turun, lutut kaku, pergelangan kaki kaku, ujung kaki

bengkok : 1

3. Gerakan Tangan :

a. Sikap awalan berdiri badan dibengkokkan dan tangan lurus disamping

telinga, pergelangan tangan di dalam air saat memulai, salah satu sikut

tangan cepat ditekuk, ada  dorongan lanjutan, sikut diangkat tinggi

keatas air, tangan digerakan keposisi semula dilakukan dengan

mengayunkan : 5

b. Sikap awalan berdiri badan dibengkokkan dan tangan lurus disamping

telinga, pergelangan tangan di dalam air saat memulai, salah satu sikut
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tangan cepat ditekuk, ada dorongan lanjutan, sikut diangkat tinggi

keatas air, tangan digerakan keposisi semula tangan : 4

c. Sikap awalan berdiri badan dibengkokkan dan tangan lurus disamping

telinga, pergelangan tangan di dalam air saat memulai, salah satu sikut

tangan cepat ditekuk, ada dorongan lanjutan, sikut tidak diangkat tinggi

keatas air, tidak ada gerakan keposisi semula tangan : 3

d. Sikap awalan berdiri badan dibengkokkan dan tangan lurus disamping

telinga, pergelangan tangan di dalam air saat memulai, salah satu sikut

tangan cepat ditekuk, tidak ada dorongan lanjutan, sikut tidak diangkat

tinggi keatas air, tidak ada gerakan keposisi semula tangan : 2

e. Sikap awalan berdiri badan dibengkokkan dan tangan lurus disamping

telinga, pergelangan tangan di dalam air saat memulai, sikut tangan

bersamaan ditekuk, tidak ada dorongan lanjutan, sikut tidak diangkat

tinggi keatas air, tidak ada gerakan keposisi semula tangan: 1

4. Pernapasan :

a. Lengan kiri mengayuh, kepala menengok ke kanan, sambil mengambil

napas, lengan kiri bergerak ke atas menuju ke arah depan, pada saat

yang sama lengan kanan mengayuh, kepala menengok ke kiri, sambil

mengambil napas : 5

b. Lengan kiri mengayuh, kepala menengok ke kanan, sambil mengambil

napas, lengan kiri bergerak ke atas menuju ke arah depan, pada saat
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yang sama lengan kanan mengayuh, kepala menengok ke kiri, tidak

mengambil napas : 4

c. Lengan kiri mengayuh, kepala menengok ke kanan, sambil mengambil

napas, lengan kiri bergerak ke atas menuju ke arah depan, pada saat

yang sama lengan kanan mengayuh, kepala menengok ke kanan, tidak

mengambil napas : 3

d. Lengan kiri mengayuh, kepala menengok ke kanan, sambil mengambil

napas, lengan kiri bergerak ke atas menuju ke arah depan, pada saat

yang sama lengan kiri mengayuh kembali, kepala menengok ke kanan,

tidak mengambil napas : 2

e. Lengan kiri mengayuh, kepala menengok ke kanan, sambil mengambil

napas, lengan kiri bergerak ke dalam menuju ke arah depan, pada saat

yang sama lengan kiri mengayuh kembali, kepala menengok ke kanan,

tidak mengambil napas : 1


