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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Dalam memecahkan masalah sangat diperlukan suatu cara atau metode, 

karena metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan 

keberhasilan dari suatu penelitian terhadap subjek yang akan diteliti. 

 

Metodologi penelitian adalah cara yang dilakukan secara sistematis mengikuti 

aturan-aturan, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan 

permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti 

sendiri. (Sukardi, 2003:93) 

 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

(PTK) atau  yang disebut juga dengan istilah CAR (Classroom Action 

Research) yang akan dilaksanakan pada siswa kelas X-7 SMA Negeri 5 Kota 

Metro. 

 

Arikunto (2012:58) menyatakan bahwa : “penelitian tindakan kelas (PTK) 

adalah penelitian tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Dari namanya sudah 

menunjukkan isi yang terkandung di dalamnya, yaitu sebuah kegiatan 

penelitian yang dilakukan di kelas. Dikarenakan ada tiga kata yang 
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membentuk pengertian tersebut, maka ada tiga pengertian dapat diterangkan, 

yaitu : 

a. Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek 

dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh dataatau informasi yang bermanfaat  dalam 

meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi 

peneliti. 

b. Tindakan, menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja 

dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk 

rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. 

c. Kelas, dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi 

dalam pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal 

dalam bidang pendidikan dan pengajaraan, yang dimaksud dengan 

istilah kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, 

menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. 

 

Penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-

keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah 

dengan penerapan langsung, dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja. 

b. Menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk memecahkan masalah 

dan perkembangan-perkembangan baru yang lebih baik. 

c. Dilakukan dengan putaran-putaran yang berspiral. 

 

Suyanto (1997) mengungkapkan ada empat bentuk penelitian tindakan yaitu : 
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a. Guru sebagai peneliti 

b. Penelitian tindakan kolaboratif 

c. Simultan-terintegrasi 

d. Administrasi sosial experimental 

Sehubungan dengan bentuk-bentuk penelitian tindakan yang dikemukakan di 

atas, peneliti bermaksud menggunakan bentuk penelitian tindakan 

kolaboratif.  Penelitian tindakan kelas kolaboratif merupakan bentuk 

penelitian tindakan yang penelitinya sendiri bekerja sama dengan guru dan 

kepala sekolah. Hubungan antara guru dengan peneliti bersifat kemitraan, 

sehingga mereka memikirkan masalah-masalah penelitian secara bersama 

pula. Pelaksanaan penelitian ini melibatkan pengajar dan peserta didik. 

Kerjasama ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada 

proses pembelajaran di  sekolah.  

Penelitian tindakan kelas dilakukan melalui putaran atau spiral dengan 

beberapa siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan hasil, 

dan refleksi yaitu melalui siklus-siklus berikut ini : 

 

 

                      
 

 

 
 

 

Gambar 8.  Spiral Penelitian Tindakan Kelas diadopsi dari Muhajir (1997) 
     dalam Herman Tarigan (2011:103) 
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Keterangan gambar : 

a. Perencanaan (Planning) 

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

dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

b. Tindakan 

Tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau 

penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas. 

c. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

suatu tindakan. 

d. Refleksi 

Adalah merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. 

e. Perbaikan rencana 

Adalah memperbaiki suatu tindakan yang sudah dilaksanakan apabila 

tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau tindakan sesuai 

rencana. 

 

B. Data Penelitian 

 

Data penelitian menurut sifatnya terbagi menjadi dua macam, yaitu : 

1) Data kualitatif, adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. 

2) Data kuantitatif, adalah data yang berbentuk bilangan (angka). 

Data penelitian menurut cara memperolehnya terbagi menjadi dua macam, 

yaitu : 
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1) Data primer, adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri atau 

organisasi dan diperoleh langsung dari sumbernya. 

2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh sudah jadi, contoh jumlah 

siswa pada suatu daerah, sekolah, dan lain-lain. 

Data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan teknik analisis 

deskriptif sederhana berupa data kuantitatif. 

 

C. Subyek Penelitian 

 

Menurut Arikunto (1998:108), populasi adalah keseluruhan dari subyek 

penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMA 

Negeri 5 Kota Metro Kelas X-7 yang berjumlah 36 siswa. 

Menurut Arikunto (1998:109), sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Adapun subyek yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

siswa SMA Negeri 5 Kota Metro Kelas X-7. 

 

D. Tempat dan Waktu 

 

a. Tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di lapangan SMA Negeri 5 Kota Metro 

b. Pelaksanaan Penelitian 

 Lama waktu yang dilakukan dalam penelitian lima minggu dan terdapat 

tiga siklus, dan dalam satu siklusnya lima kali pertemuan. 
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E. Proses Pembelajaran Gerak Dasar Lompat Tinggi Gaya Straddle 

 

a. Siklus Pertama 

1) Rencana 

a.) Menyiapkan skenario pembelajaran (RPP) yang berisi tentang 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

b.) Menyiapkan alat bantu berupa karet tali dengan panjang 4 meter 

untuk proses pembelajaran dan instrumen yang dibutuhkan 

untuk mengobservasi tindakan. 

c.) Menyiapkan siswa berbaris untuk memulai pembelajaran. 

2) Tindakan 

a.) Siswa dibariskan untuk memulai pembelajaran sesuai dengan 

urutan. 

b.) Siswa melakukan gerak dasar lompat tinggi gaya straddle 

menggunakan karet tali dengan panjang 4 meter  sesuai dengan 

gerakan teknik melompat yang benar dalam gerak dasar dan 

langkah dalam tindakan siklus pertama. 

c.) Setiap siswa melakukan gerakan secara bergantian dan 

berulang-ulang. 

3) Observasi 

a.) Setelah tindakan dilakukan, diamati kemudian dikoreksi dan 

diberikan waktu pengulangan. 

b.) Setelah itu dinilai atau dievaluasi dengan menggunakan 

instrumen pada lampiran. 
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4) Refleksi 

a.) Dari data hasil observasi disimpulkan dan didiskusikan 

b.) Didiskusikan rencana tindakan pada siklus kedua. 

 

b. Siklus Kedua 

1) Rencana 

a.) Menyiapkan skenario pembelajaran yang berisi tentang 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

b.) Menyiapkan alat bantu berupa tiga buah kardus yang disusun ke 

atas untuk proses pembelajaran dan instrumen yang dibutuhkan 

untuk mengobservasi tindakan. 

c.) Menyiapkan siswa berbaris untuk memulai pembelajaran. 

2) Tindakan 

a.) Siswa dibariskan untuk memulai pembelajaran sesuai dengan 

urutan. 

b.) Siswa melakukan gerak dasar lompat tinggi gaya straddle 

menggunakan tiga buah kardus yang disusun ke atas sesuai 

dengan gerakan teknik melompat yang benar dalam gerak dasar 

dan langkah dalam tindakan siklus kedua. 

c.) Setiap siswa melakukan gerakan secara bergantian dan 

berulang-ulang. 

3) Observasi 

a.) Setelah tindakan dilakukan, diamati kemudian dikoreksi dan 

diberikan waktu pengulangan. 
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b.) Setelah itu dinilai atau dievaluasi dengan menggunakan 

instrumen pada lampiran. 

4) Refleksi 

a.) Dari data hasil observasi disimpulkan dan didiskusikan 

b.) Didiskusikan rencana tindakan pada siklus ketiga. 

 

c. Siklus Ketiga 

1) Rencana 

a.) Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran penjaskes 

cabang atletik nomor lompat tinggi gaya straddle. 

b.) Menyiapkan alat bantu berupa video pembelajaran lompat tinggi 

gaya straddle untuk proses pembelajaran di kelas. 

c.) Memberikan penjelasan gerakan teknik lompat tinggi gaya 

straddle yang benar. 

2) Tindakan 

a.) Siswa disiapkan untuk duduk dengan tenang di dalam kelas 

untuk memulai pembelajaran sesuai dengan urutan. 

b.) Siswa melihat dan mendengarkan dengan seksama video gerak 

dasar lompat tinggi gaya straddle dan memahami gerakan teknik 

melompat yang benar. 

c.) Siswa  dibariskan sesuai dengan urutan di lapangan 

d.) Setiap siswa melakukan gerakan lompat tinggi gaya 

straddlesecara bergantian dan berulang-ulang. 

e.) Siswa melakukan teknik lompat tinggi gaya straddle dengan 

benar. 
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3) Observasi 

a.) Setelah tindakan dilakukan, diamati kemudian dikoreksi dan 

diberikan waktu pengulangan. 

b.) Setelah itu dinilai dengan menggunakan instrumen pada 

lampiran, maka dapat diketahui presentase keberhasilan 

sehingga dapat disimpulkan. 

4) Refleksi 

a.) Kesimpulan dari hasil pembelajaran penjaskes atletik nomor 

lompat tinggi gaya straddle didiskusikan berapa persen 

peningkatan yang dicapai oleh siswa. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas (PTK) di setiap siklusnya, menurut Freir dan 

Cuning Ham dalam Muhajir (1997:58) dijelaskan bahwa alat untuk mengukur 

instrumen dalam penelitian tindakan kelas (PTK) dikatakan valid bila 

tindakan itu memegang aplikatif dan dapat berfungsi untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi. Alat ini berupa indikator-indikator berupa penilaian 

keterampilan gerak dasar lompat tinggi gaya straddle, bentuk indikatornya 

adalah: (1) awalan, (2) tolakan, (3) melayang, (4) pendaratan (IAAF,1993) 

dan di setiap indikator diberi bobot nilai 1-5. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Setelah data dikumpulkan melalui tindakan di setiap siklusnya, selanjutnya 

data dianalisis melalui tabulasi, presentasi dan normatif. Teknik penilaian 

dalam proses pembelajaran menggunakan penilaian kuantitatif untuk melihat 

kualitas hasil tindakan di setiap siklus menggunakan rumus sebagai berikut : 

          

%100x
n

f
P

 

Keterangan : 

P : Presentase keberhasilan 

f : Jumlah gerakan yang dilakukan dengan benar 

n : Jumlah siswa yang mengikuti tes 

(Subagio, 1991:107 dalam Surisman,1997) 

 

Skala Penilaian : 

1. 85 – 100 = Baik Sekali 

2. 70 – 84 = Baik 

3. 55 – 69 = Sedang 

4. 40 – 54 = Kurang 

5. <40 = Kurang Sekali 

(Stuargg). 
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Penghitungan Efektivitas, menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

  

 
 

 

 

 

(Goodwin dan Coates dalam Surisman, 1997)
      

 

Keterangan : 

 

 
E   : Efektivitas tindakan yang dilakukan 

   : Rerata nilai akhir 

    : Rerata tes awal 

 

Bila hasil perhitungan meningkat 50% ke atas maka tindakan yang dilakukan 

dinyatakan efektif. 


