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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Metode Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Research 

and Development).  Hasil atau produk dari penelitian ini adalah model 

pembelajaran pendidikan jasmani dengan fokus pada materi atletik SMP kelas 

VIII semester genap. Produk yang akan dikembangkan  terdiri atas lima 

komponen yaitu: sintaks pembelajaran, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem 

pendukung, instruksional output dan produk instruksional  pendidikan jasmani 

materi atletik SMP kelas VIII (lari estafet, lompat jauh dan lempar lembing)  yang 

terdiri dari bahan ajar, lembar kerja siswa (LKS) dan media pembelajaran hasil 

modifikasi.  

Prosedur penelitian ini mengikuti model Educational Research and Development 

yang dikembangkan oleh Borg & Gall (1989:775). Menurut Borg and Gall ada 

sepuluh langkah yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan atau 

Reserch and Development (R & D), namun karena keterbatasan waktu dan dana,  

maka dalam penelitian ini hanya akan dilakukan tujuh langkah penelitian saja.  
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pringsewu Kabupaten Pringsewu. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap 2011/2012 bulan Januari s.d 

Juni 2012. 

 

3.3 Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini disusun berdasarkan panduan Borg and 

Gall, namun dalam pelasanaannya akan dilakukan modifikasi dengan 

pertimbangan keterbatasan biaya dan waktu. Untuk keperluan Tesis dan Desertasi 

Borg and Gall menyarankan: 

“ Yang terbaik adalah melakukan proyek dengan skala kecil yang hanya 

melibatkan sedikit rancangan pembelajaran yang asli. Kecuali anda memiliki 

sumber keuangan yang memadai. Cara lain untuk memperkecil proyek adalah 

membatasi pengembangan hanya pada beberapa langkah dari siklus penelitian 

pengembangan. (Borg and Gall, 1989: 798, dalam Riyanto: 2009). 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penelitian dan pengembangan ini 

dilakukan dalam dua tahap dengan tujuh langkah. Tahap pertama terdiri empat 

langkah yaitu: 1) penelitian awal dan pengumpulan informasi; 2) perencanaan; 3) 

pengembangan produk awal; 4) uji coba awal (validasi). Sedangkan tahap yang 

kedua terdiri dari tiga langkah, yaitu: 5) revisi produk; 6) uji coba lapangan; 7) 

revisi produk hasil uji coba lapangan. 
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Untuk lebih jelas langkah-langkah penelitian ini dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

        

 

  Tahap  

      I 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Tahap  

     II 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Langkah Penelitian Pengembangan 

 

 

 

 

Langkah 

1 
 

Analisis perilaku awal, 
karakteristik dan kebutuhan 

  Pengumpulan Informasi  
data awal 

 

2 Perancangan sintaks, bahan ajar 
Media dan alat penilaian model, 

  Perencanaan 

3 
 

Pengembangan model 
pembelajaran atletik 

  Pengembangan Desain   
Produk awal 

 

4 
 

Validasi hasil pengembangan 
Oleh tim ahli dan uji coba 

kelompok kecil 

 Uji coba awal 
(Validasi) 

5 
 

Review dan perbaikan produk 
berdasarkan hasil validasi 

  Revisi Desain 
Produk 

 

6 
 

Eksperimen model dan evaluasi 
efektivitas penggunaan model 
terhadap proses pembelajaran 

  Uji coba  
lapangan 

 

7 
 

Revisi produk akhir berdasarkan 
refleksi hasil uji coba 

  Revisi  
Produk akhir 
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3.4  Langkah-langkah Proses Pengembangan 

Langkah-langkah pengembangan produk model pembelajaran bermain sportif ini 

melalui beberapa tahapan, yang terdiri dari:  

1) Melakukan kajian terhadap beberapa teori belajar pendidikan jasmani yang 

relevan. 

2) Menganalisis beberapa contoh model pembelajaran pendidikan jasmani yang 

dapat diadaptasi oleh guru. 

3) Menetapkan pendekatan dan rancangan model yang akan disusun. 

4) Mengembangkan grand design model pembelajaran  (prototype), dengan 

langkah-langkah meliputi:  

a. Menetapkan nama model pembelajaran 

b. Menetapkan tujuan dan instrctional output dari model 

c. Menyusun langkah-langkah/sintaks pembelajaran. 

d. Menyusun draft produk instsruksional model pembelajaran bermain, 

yang meliputi: Analisi instruksional (peta indikator), Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Bahan Ajar, Lembar Kerja Siswa, Media 

pembelajaran, dan Alat evaluasi. 

5) Melakukan kajian terhadap drfat model yang telah dihasilkan bersama guru 

sejawat dan siswa sebagai pengguna model. 

6) Melakukan uji coba tahap awal yang meliputi aktivitas: 

a. Menyusun instrument pendukung uji coba 

b. Mendistribusikan draft produk awal dan instrument pendukung kepada 

sampel uji coba. 
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c. Mengumpulkan kembali draft produk awal dan instrument pendukung 

untuk dianalisis. 

7) Melakukan revisi/perbaikan terhadap draft produk awal berdasarkan masukan 

yang didapat dari hasil uji coba awal. 

8) Melakukan validasi ahli terhadap dratf hasil revisi, validasi dilakukan oleh ahli 

desain dan ahli media pembelajaran pendidikan jasmani. 

9) Merevisi dan menyempurnakan produk model berdasarkan masukan dari para 

ahli. 

10) Setelah dilakukan penyempurnaan, maka produk model pembelajaran siap 

untuk digunakan dalam pembelajaran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Pengembangan Model Pembelajaran 

Analisis beberapateori, 
pendekatan dan model  

pemb Pendidikan 
jasmani 

Model pemb. 
pendidikan 

jasmani baru 

Produk 
instruksional 

Draf I 

Model pemb. 
Draf II 

Kaji II 

 
Kaji I 

Sintaks/ 
langkah pemb. 

Model Pembelajaran 
Bermain 

Draf Akhir 
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3.5 Metode Penelitian Tahap I 

3.5.1 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian tahap I ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringsewu 

sebanyak 278 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster purposive 

sampling. 

Teknik sampling dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Mendata himpunan siswa SMP Negeri 2 Pringsewu 

b. Memilih kelas yang menjadi sampel penelitian 

c. Menentukan sampel individu 

Pengambilan sampel individu dilakukan untuk memenuhi langkah pegujian: 

a. Uji coba perorangan (one by one) 

b. Uji coba kelompok kecil (small group) 

c. Uji coba terbatas kelompok kelas (class group). 

Pengambilan sampel dengan komposisi kemampuan tinggi, sedang, dan kurang. 

a. Sampel Uji coba satu-satu 

Jumlah uji coba satu-satu adalah sampel 3 orang siswa, dengan tingkat 

kemampuan tinggi, sedang, dan kurang. Sampel didapat dengan melihat 

kemampuan siswa dari nilai semester ganjil, dengan  ketentuan kategorisasi 

sebagai berikut: 

- 0.5 s.d 1 > KKM = kelompok rendah 

- 1 s.d 1,5 > KKM = kelompok sedang 

-  1,5 > KKM = kelompok tinggi.  

- Masing-masing diambil satu. 
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b. Sampel pada reviu kelompok kecil 

Jumlah siswa pada kelas VIII.B adalah sebanyak 33 orang. Untuk reviu 

kelompok kecil sampel ditetapkan 12 orang, 4 orang dari kelompok 

kemampuan tinggi, 4 orag kemampuan sedang, dan 4 orang kemampuan 

rendah.   

c. Sampel uji coba terbatas 

Untuk uji coba terbatas dipilih satu kelas, yaitu kelas VIII.B sebagai 

sampel. Jumlah siswa kelas VIII.B adalah sebanyak 33 orang. 

 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data Tahap 1 

 

Dalam penelitian tahap I ini data yang diperlukan diperoleh dengan menggunakan 

teknik angket dan wawancara. Data yang akan diolah adalah data berupa 

komentar, saran dan perbaikan produk serta ringkasan hasil observasi dari 

responden dan tim ahli. Data tersebut diambil pada saat dilakukan langkah ke-1 

yaitu pengumpulan informasi data awal dan langkah ke-4 yaitu validasi dan uji 

coba kelompok kecil. Angket dan wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mencari informasi data awal tentang analisis kebutuhan siswa 

dalam pembelajaran Pendidikan jasmani (Pendidikan jasmani), data dan informasi 

tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengembangan model pembelajaran 

Pendidikan jasmani. Sedangkan validasi ahli dan uji coba kelompok kecil 

dilakukan untuk mereview atau perbaikan terhadap prototype model pembelajaran 

Pendidikan jasmani yang telah dirancang. 

Data-data dalam penelitian tahap I diperoleh dengan menggunakan instrumen tes 

dan non tes. Instrumen non tes digunakan untuk memperoleh informasi sejauh 
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mana produk memberi pengaruh kepada sampel dalam upaya peningkatan hasil 

belajar atletik. Instrumen non tes berupa lembar pengamatan angket, daftar cek 

dan wawancara. Instrumen tes digunakan untuk mengetahui pencapaian hasil 

belajar saat produk instruksional diuji cobakan/ eksperimentasi. 

 

3.5.3 Kisi-kisi instrumen Penelitian Tahap 1 

Pemetaan instrumen penelitian tahap I dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Analisis Kebutuhan Siswa 

 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

1 Masalah yang 

dihadapi dalam 

pembelajaran 

Pendidikan jasmani 

1. Kesulitan dalam mempelajari 

gerak dasar Atletik 

2. Kesulitan daalam menggunakan 

sarana pembelajaran atletik yang 

tersedia 

1 soal 

 

1 soal 

2 Model/metode 

pembelajaran 

Pendidikan jasmani 

3. Model dan metode pembelajaran 

yang digunakan guru sesuai 

dengan keinginan siswa 

4. Guru perlu memperbaharui 

model dan metode pembelajaran 

yang digunakan 

5. Inovasi model pembelajaran 

Pendidikan jasmani 

1 soal 

 

 

1 soal 

 

 

1 soal 

 

J u m l a h 5 soal 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi  Angket Analisis Potensi dan Kondisi  

Model Pembelajaran Pendidikan jasmani 

 

 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

1 Potensi model 

pembelajaran 

yang 

dimanfaatkan 

guru. 

1. Memahami perbedaan antara 

pendekatan, metode, strategi dan 

model pembelajaran. 

2. Penggunaan model pembelajaran 

dalam proses pembelajaran. 

1 soal 

 

 

1 soal 

2 Kondisi model 

pembelajaran 

yang 

dimanfaatkan 

guru. 

3. Ketersediaan sumber belajar 

penunjang proses pembelajaran. 

4. Kesesuaian antara model-model 

pembelajaran yang tersedia 

dengan kebutuhan 

5. Kebutuhan akan pengembangan 

model pembelajaran 

1 soal 

 

1 soal 

 

 

1 soal 

 

Jumlah 5 soal 

 

 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Observasi Pembelajaran 

 

 

N

o 

Aspek 

Pengamatan 
Pernyataan 

SKOR 

1 2 3 4 

1 Persiapan 

 

1. Membuat RPP 

2. Menentukan metode yang 

sesuai 

  

 

 

 

 

2 Strategi  

KBM 

1. Menyampaikan bahan 

pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

2. Menggunakan alat/media 

pembelajaran yang sesuai 

3. Menggunakan Pendekatan 

bermain yang memotivasi 

siswa 
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N

o 

Aspek 

Pengamatan 
Pernyataan 

SKOR 

1 2 3 4 

4. Perhatian terhadap perbedaan 

karakteristik dan fisik siswa 

5. Memberi kesempatan siswa 

untuk aktif melakukan tugas 

gerak 

6. Komunikasi guru dengan siswa 

7. Berusaha mengenali kesulitan 

belajar siswa 

 

 

 

3 Pengelolaan 

Kelas 

1. Mengorganisasi siswa 

2. Mengatur dan memanfaatkan 

fasilitas belajar 

 

 

   

4 Penilaian 

Proses 

Pembelajaran 

 

1. Melaksanakan penilaian selama 

proses pembelajaran 

2. Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 

 

 

   

5 Mengakhiri 

pelajaran 

1. Mengoreksi kesalahan siswa 

2. Memberikan feedback dan 

penguatan 

 

 

   

6 Materi 1. Kesesuaian dengan materi 

standar isi 

2. Kesesuaian dengan keadaan 

sekolah dan peserta didik 

  

 

  

7 Siswa 1. Ketepatan waktu siswa dalam 

Pembelajaran 

2. Kesiapan Siswa Belajar 

(termasuk pakaian) 

3. Melakukan tugas gerak yang 

diberikan 

4. Siswa berusaha menemukan 

sendiri pemahaman dan 

keterampilan gerak 

5. Antusiasme siswa dalam proses 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Kondisi 

Lapangan dan 

Fasilitas 

1. Luas lapangan 

2. Kelengkapan sarana 

3. Kesesuaian sarana prasarana 

dengan kondisi fisik siswa 

 

 

 

   

 JUMLAH       

 SKOR 

TOTAL 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli 

 

N

o 
Aspek Indikator 

Jumlah  

Soal 

Nomor 

soal 

1 Kesesuaian isi 

dan materi 

produk model 

pembelajaran 

Relevansi sintaks dengan tujuan 

pembelajaran 

3 1-3 

Relevansi isi materi dengan tujuan 

pembelajaran 

2 4-5 

Relevansi Standar Kompetensi 

dengan Kompetensi Dasar 
1 6 

Relevansi Tes Acuan Patokan 

dengan Tujuan Pembelajaran 

1 7 

Relevansi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan Tujuan 

Pembelajaran 

2 8-9 

Relevansi Bahan Ajar dengan 

Tujuan Pembelajaran 

2 10-11 

2 Desain dan 

Penampilan 

Relevansi gambar/contoh gerakan 

dengan tujuan pembelajaran 

2 1-2 

Sistematika penyusunan 

sintaks/langkah-langkah 

pembelajaran 

2 3-4 

Kualitas teknis penulisan bahan ajar 2 5-6 

Keterbacaan model bahan ajar 2 7-8 

Kemenarikan Warna dan Gambar 2 9-10 

Ilustrasi 2 11-12 

Perwajahan atau layout 2 13-14 

Ukuran huruf/ketikan 2 15-16 

Warna 2 17-18 

3 Kaidah 

Penulisan 

Menggunakan kalimat yang efektif 

dan efisien 

1 19 

(Uraian) 

  Penulisan sesuai dengan kaidah 

EYD 

1 20 

(Uraian) 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Uji Coba Terbatas  

 

 

 

No Aspek Indikator 
Jumlah  

Soal 

1 Kelayakan isi 

(materi) 

Tingkat kemudahan siswa 

menggunakan model pembelajaran 

1 

Kemenarikan model pembelajaran 1 

Pemahaman terhadap materi 1 

Pengaruh bahan ajar dalam membantu 

siswa 

1 

2 Penulisan Kualitas teks bahan ajar dan LKS 1 

Kualitas gambar 1 

3 Relevansi 

dengan tujuan  

Probabilitas tugas gerak untuk 

dipraktikkan 

1 

Kesesuaian butir tes dengan materi 1 

Kemudahan melakukan evaluasi 1 

4 Tampilan Kesesuaian tata letak, gambar dan 

warna 

1 

Jumlah 10 soal 

 

 

 

3.5.4 Teknik Analisis Data Tahap 1  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistic 

deskriptif. Data yang diperoleh pada penelitian tahap I adalah data kuantitatif dan 

kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dan 

kualitatif. Data selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel, kategorisasi dan 

grafik untuk kemudian dideskripsikan. Hasil analisis data selanjutnya menjadi 

bahan masukan dalam merevisi produk. 
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3.5.4.1 Editing dan Administrasi Data 

Langkah pertama dalam analisis data ini adalah mengumpulkanu seluruh angket 

dan kuesioner yang telah diisi. Angket jawaban dari responden disortir dan 

diperiksa terlebih dahulu, untuk memudahkan pengadministrasian data maka perlu 

dilakukan pengkodean (coding), yaitu membuat kode atau tanda untuk 

memudahkanpemeriksaan jawaban. 

 

3.5.4.2 Skoring 

Data dari setiap angket selanjutnya perlu dilakukan penilaian yang tepat. Setiap 

jawaban yang terdapat dalam angket harus diberi skor dengan cara dan criteria 

yang konsisten. Untuk melakukan scoring perlu dipisahkan antara angket tertutup 

dan angket terbuka. Jawaban angket tertutup langsung dikelompokkan sesuai 

dengan alternative jawaban yang telah disediakan. Sedangkan angket jawaban 

terbuka perlu disaring dan dikelompokkan menurut kategori jawabannya. 

 

3.5.4.3 Tabulasi 

Tabulasi bertujuan agar data lebih ringkas dan lebih mudah dilihat, tabulasi 

dilakukan dengan memasukkan data ke dalam table. Dari catatan skor yang ada 

dicari jumlah skor terbanyak dan nilai rata-ratanya kemudian data disusun dengan 

sistematis untuk memudahkan pengamatan data dan menganalisisnya. 

 

3.5.4.4 Mendeskripsikan Data 

Setelah data di edit, diberi skor dan ditabulasikan selanjutnya data 

diinterpretasikan kedalam bentuk pernyataan secara deskriptif. Deskripsi 

pernyataan tersebut dapat  memberikan gambaran tentang kondisi nyata dari 
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responden yang selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

 

3.5.5 Perencanaan Desain Produk 

 

3.5.5.1 Pengumpulan Informasi Data Awal 

Pengumpulan informasi data awal ini merupakan langkah untuk mengetahui 

sejauh mana potensi model pembelajaran Pendidikan jasmani yang ada di 

Kabupaten Pringsewu dan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran 

Pendidikan jasmani di Kabupaten Pringsewu khususnya di SMPN 2 Pringsewu. 

Dari pengumpulan informasi data awal ini diharapkan dapat diketahui perilaku 

awal siswa serta karakteristik dan kebutuhan siswa dan guru untuk merancang 

model pembelajaran Pendidikan jasmani. 

 

3.5.5.2 Perencanaan 

Berdasarkan hasil dari pengumpulan informasi data awal kemudian disusun 

perencanaa produk awal model pembelajaran yang meliputi sintaks pembelajaran, 

sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, instructional output, 

mendifinisikan kompetensi yang akan dipelajari, menyatakan  dan mengurutkan 

tujuan, mengidentifikasi aktivitas belajar.  

 

3.5.5.3 Pengembangan Desain Produk Awal 

Berdasarkan hasil  perencanaan dengan menerapkan prinsip-prinsip model 

bermain, langkah selanjutnya adalah pengembangan produk. Produk yang 

dikembangkan merupakan produk instruksional berupa perangkat 
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pembelajarannya. Hasil dari kegiatan ini adalah sebuah prototype model 

pembelajaran Pendidikan jasmani yang diberi nama Model Pembelajaran Bermain 

Sport educative (Bermain Sportif). 

Dalam proses pengembangan model bermain ini langkah-langkah yang dilakukan 

adalah: 

a) Mengembangkan Sintaks Pembelajaran Bermain Sportif 

b) Mengembangkan strategi pembelajaran (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang mencirikan Model Pembelajaran Bermain Sportif. 

c) Mengembangkan Bahan Ajar dan LKS yang mencirikan Model 

Pembelajaran Bermain Sportif. 

d) Mengembangkan alat evaluasi pembelajaran. 

e) Mengembangkan media dan sumber belajar. 

 

3.5.6 Validasi Desain  

 

Setelah dikembangkan model yang terdiri dari sintak pembelajaran, sistem sosial, 

prinsip reaksi, sistem pendukung, instructional output,  dan produk instruksional,  

perlu diketahui apakah rancangan tersebut dapat efektif dalam mencapai 

tujuannnya, atau masih perlu direvisi untuk memperoleh hasil yang terbaik.  

3.5.6.1 Uji Ahli (expert judgement) 

Untuk mengetahui kualitas produk awal yang sudah dikembangkan, 

dilakukan reviu ahli atau expert judgement untuk mendapatkan informasi 

perbaikan. Reviu ahli dilakukan oleh 2 orang ahli yang memiliki kualifikasi pada 

kompetensi pendidikan jasmani. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah 

S2 atau S3 Pendidikan Jasmani. Reviu ahli ini terdiri dari 1 orang ahli materi dan 
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1 orang ahi desain pembelajaran. Validasi ahli diutamakan untuk menganalisa jika 

terjadi kesalahan konsep-konsep yang bersifat prinsip yang kemungkinan terjadi 

dalam pengembangamn model pembelajaran. 

 

3.5.6.2 Evaluasi satu-satu (one by one) 

Produk awal selanjutnya dikembangkan menjadi produk utama. Produk utama 

direviu secara perseorangan. Reviu perorangan dilakukan antara siswa dengan 

pengembang secara individual. Menurut Suparman (2005: 222) uji perorangan 

dilakukan oleh dua atau tiga orang siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. Untuk memenuhi obyektivitas hasil reviu, maka reviu 

perorangan dilakukan pada peserta didik di satu sekolah yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang, dan kurang. Pengelompokan siswa dilakukan 

berdasarkan data nilai kompetensi terdahulu. 

Hasil analisis evaluasi satu-satu digunakan untuk merevisi produk sebelum diuji 

cobakan dalam kelompok kecil. 

 

3.5.6.3 Uji Coba Kelompok Kecil (small group) 

Setelah direview secara perorangan, produk utama diujicoba pada kelompok kecil 

untuk memberikan informasi yang lebih akurat dalam pengembangan produk 

menjadi produk operasional. Reviu kelompok kecil terdiri dari 12 orang yang  

sedapat mungkin mewakili karakteristik populasi. Kelompok kecil terdiri dari 4 

orang berkemampuan tinggi, 4 orang berkemampuan sedang, dan 4 orang 

berkemampuan rendah. Kelompok kecil diuji coba melalui pembelajaran dengan 

menggunakan produk yang telah dikembangkan, hasil revisi dari uji coba 

kelompok kecil kemudian menghasilkan produk operasional. 
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3.5.6.4  Uji Coba Terbatas (class group) 

Pada uji coba terbatas dilakukan proses pembelajaran pada kelas lain di luar 

sampel namun relatif homogen dengan sampel. Kelas yang dipilih adalah kelas 

VIII.B yang berjumlah 33 orang. Pada uji coba terbatas ini proses pembelajaran 

dilakukan tiga kali pertemuan. Setelah tiga kali pertemuan, selanjutnya pada akhir 

pertemuan siswa diminta untuk mengisi angket yang disediakan. Uji coba terbatas 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah model pembelajaran Pendidikan jasmani 

yang telah dikembangkan layak untuk diujicobakan dan digunakan dalam proses 

pembeajaran Pendidikan jasmani. 

 

3.6 Metode Penelitian Tahap II 

 

3.6.1  Model Rancangan Eksperimen Untuk Menguji Produk yang  

Telah Dirancang 

 

3.6.1.1 Revisi Desain Produk 

 

Dari hasil validasi ahli dan uji coba kelompok kecil yang dilakukan pada 

penelitian tahap I maka diperoleh masukan tentang kelebihan dan kekurangan 

model pembelajaran yang telah dikembangkan. Selanjutnya dilakukan revisi dan 

perbaikan desain model pembelajaran berdasarkan masukan, tanggapan, kritik dan 

saran yang diberikan. 

 

3.6.1.2 Uji Coba Lapangan 

Setelah produk hasil desain direvisi oleh, maka perlu dilakukan eksperimen untuk 

mengetahui apakah produk hasil desain memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan prestasi belajar atletik peserta didik. 
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Pengujian dilakukan dengan eksperimen, yaitu membandingkan prestasi belajar 

sebelum dan sesudah eksperimen dengan Model Pembelajaran Bermain. Indikator 

efektifitas adalah prestasi belajar atletik siswa setelah dibelajarkan dengan 

pendekatan bermain lebih tinggi. 

Desain yang digunakan adalah eksperimen dengan one group pretest-postes 

design (Sugiyono, 2009:323). Desain tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

        

    X   

 

 

Gambar 3.3 Desain eksperimen One Group Pretest and Postes Design. 

 

 

Keterangan: 

O1 = Nilai sebelum perlakuan (Pretes) 

O2 = Nilai setelah perlakuan (Postes) 

X = Perlakuan Pembelajaran Dengan Model Bermain  

 

Eksperimen dilakukan di SMPN 2 Pringsewu, eksperimen dilakukan selama enam 

pertemuan (12 jam pelajaran) dengan memberikan perlakuan proses pembelajaran 

dengan Model Pembelajaran Bermain Sportif, beserta perangkat pembelajaran dan 

instrumen evaluasinya. Selanjutnya nilai antara pretest dan postes dianalisis untuk 

dicari N Gain untuk mengetahui perbedaan antara prestassi belajar awal siswa dan 

prestasi belajar akhir setelah diberi perlakuan.  

 

 

 

O1 O2 
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3.6.1.3 Revisi Produk Hasil Uji Coba Lapangan 

 

Dari hasil data yang dikumpulkan pada uji coba lapangan yang diambil melalui 

angket, observasi dan wawancara selanjutnya dilakukan perbaikan akhir dari 

model pembelajaran Pendidikan jasmani yang telah dikembangkan, berdasarkan 

masukan dari guru sejawat. Perbaikan akhir dari model pembelajaran Pendidikan 

jasmani tersebut dilakukan agar model pembelajaran dapat lebih mudah difahami 

dan dipelajari.  

Pada tahap akhir revisi produk model pembelajaran Pendidikan jasmani ini 

perbaikan yang dilakukan adalah pada desai dan sistematika model pembelajaran 

tersebut agar lebih baik dan efektif. Setelah dilakukan berdasarkan temuan pada 

uji coba lapangan, maka hasil revisi dikonsultasikan kembali pada tim ahli untuk 

melihat kembali efektifitas model pembelajaran secara keeluruhan.  Evaluasi 

tahap akhir ini dilakukan dengan diskusi singkat mengenai produk model 

pembelajaran secara keseluruhan. Jika masih terdapat kekurangan maka perlu 

disempurnakan untuk mendapatkan hasil akhir yang baik. 

 

3.6.2 Populasi dan Sampel Penelitian Tahap II  

 

Populasi penelitian tahap II adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pringsewu 

sebanyak 215 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster purposive 

sampling. 

Sampel eksperimen adalah siswa kelas VIII.A sebanyak 34 orang. Alasan 

pemilihan kelas VIII.A adalah karena kelas VIII.A termasuk kategori kelas yang 

nilai rata-ratanya sedang. Selain itu, kelas ini merupakan kelas unggulan yang 
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berisi siswa cerdas, berdasarkan hasil pengamatan penulis, siswa cerdas sebagian 

besar malas berolahraga dan kurang menyenangi mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani. 

 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam tahap II adalah dengan menghimpun data 

kuantitatif  hasil tes awal dan tes akhir, data tersebut kemudian dimasukkan ke 

dalam tabel untuk dibandingkan dan dicari selisih atau gain-nya.  

Selain itu, dikumpulkan pula data kualitatif berupa data hasil observasi, 

wawancara dan angket yang dihimpun selama uji coba lapangan dilakukan. 

 

3.6.4 Kisi-kisi dan Instrumen Penelitian  

3.6.4.1 Kisi Instrumen Prestasi Belajar (Tes Formatif) 

Nilai tes formatif merupakan indikator untuk menilai prestasi belajar siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Nilai prestasi belajar Pendidikan jasmani didapat 

dengan cara menjumlahkan tiga aspek penilaian: Psikomotor (50%), afektif 

(30%), dan kognitif (20%) 

a. Psikomotor  

Σ Skor diperoleh 

Nilai P     X 50% 

       Σ Skor Maksimal 

 

b. Afektif 

Σ Skor diperoleh 

Nilai A =    X 30% 

   Σ Skor Maksimal 

 

c. Kognitif 

Σ Skor diperoleh 

Nilai K =    X 20% 

       Σ Skor Maksimal 

 

d. Nilai akhir = P + A + K 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Tes Psikomotor 

 

 

No Indikator Sub Indikator 
Bentuk 

Penilaian 

1 Mempraktikkan 

Rangkaian Gerak Dasar 

Lari Estafet dengan 

Kontrol Gerak yang 

Baik 

1) Melakukan Gerakan Start 

dengan baik 

Tes Unjuk 

Kerja 

2) Melakukan Gerakan lari 

dengan kecepatan dan 

akselerasi yang baik 

Tes Unjuk 

Kerja 

3) Melakukan pergantian 

tongkat dengan benar 

Tes Unjuk 

Kerja 

4) Melakukan finish dengan 

sikap yang benar 

Tes Unjuk 

Kerja 

2 Mempraktikkan 

Rangkaian Gerak Dasar 

Lompat Jauh dengan 

Kontrol Gerak yang 

Baik 

1) Melakukan Gerakan 

Awalan dengan baik 

Tes Unjuk 

Kerja 

2) Melakukan Gerakan 

Tolakan dengan baik 

Tes Unjuk 

Kerja 

3) Melakukan Sikap 

Melayang di udara 

dengan baik 

Tes Unjuk 

Kerja 

4) Mendarat dengan sikap 

yang benar 

Tes Unjuk 

Kerja 

3 Mempraktikkan 

Rangkaian Gerak Dasar 

Lempar Lembing 

dengan Kontrol Gerak 

yang Baik 

1) Memegang lembing 

dengan benar 

Tes Unjuk 

Kerja 

2) Melakukan Gerakan 

Awalan dengan baik 

Tes Unjuk 

Kerja 

3) Melakukan Gerakan  

Melempar dengan baik 

Tes Unjuk 

Kerja 

4) Melakukan Gerak Ikutan 

dengan baik 

Tes Unjuk 

Kerja 

 Jumlah 12  
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Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Afektif 

 

No KD Sub Indikator 
Bentuk 

Penilaian 

1 Mempraktikkan 

Gerak Dasar Atletik 

Lanjutan dan nilai-

nilai yang terkandung 

di dalamnya 

1) Melakukan kerja sama 

dengan teman dalam 

pembelajaran. 

Pengamatan 

sikap 

2) Menghargai perbedaan 

kemampuan gerak individu 

Pengamatan 

sikap 

3) Melakukan tugas gerak 

dengan rasa percaya diri  

Pengamatan 

sikap 

4) Menjaga keselamatan diri 

dan orang lain 

Pengamatan 

sikap 

5) Bersedia berbagi tempat dan 

peralatan dengan orang lain 

Pengamatan 

sikap 

 Jumlah 5  
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Tabel 3.8 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Kognitif 

 

No Indikator Sub Indikator 
Bentuk 

Penilaian 

1 Mempraktikkan 

Rangkaian Gerak 

Dasar Lari Estafet 

dengan Kontrol 

Gerak yang Baik 

 

1) Menjelaskan secara singkat  

sejarah atletik 

Soal isian 

2)   Menyebutkan manfaat 

belajar atletik 

Soal isian 

3)  Menyebutkan macam-macam 

teknik dalam pergantian 

tongkat 

Soal isian 

4) Jelaskan bagaimana cara 

melakukan rangkaian gerak 

lari yang benar. 

Soal isian 

5) Menjelaskan  peraturan 

perlombaan lari estafet 

Soal isian 

 Mempraktikkan 

Rangkaian Gerak 

Dasar Lompat Jauh 

dengan Kontrol 

Gerak yang Baik 

6)  Jelaskan bagaimana cara 

melakukan rangkaian gerak 

lompat jauh yang benar. 

Soal isian 

7) Menjelaskan  peraturan 

perlombaan lompat jauh 

Soal isian 

 Mempraktikkan 

Rangkaian Gerak 

Dasar Lempar 

Lembing dengan 

Kontrol Gerak yang 

Baik 

8) Menjelaskan beberapa cara 

memegang lembing 

Soal isian 

9) Menjelaskan cara melakukan 

rangkaian gerak lempar 

lembing yang baik dan benar 

Soal isian 

10) Mejelaskan peraturan 

perlombaan lempar lembing 

Soal isian 

 Jumlah 10 Soal Soal isian 
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3.6.4.2 Kisi Instrumen Aktivitas Belajar  

Aktivitas belajar diukur melalui pengamatan guru dan observer selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

Tabel 3.10 Kisi-kisi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa 

 

 

No Jenis Aktivitas Nomor  

Indikator 

1 Memperhatikan gambar atau demonstrasi gerak 1 

2 Bertanya atau mengemukakan pendapat dalam 

kelompok maupun kelas 

2 

3 Mengerjakan LKS dan tugas  gerak dengan 

antusias 

3 

4 Berdiskusi dengan teman dalam memecahkan 

masalah 

4 

5 Melakukan gerakan dengan berani dan percaya 

diri 

5 

 

 

3.6.4.2 Kisi Instrumen Efektifitas Model 

 

Penilaian efektivitas dilakukan dengan instrumen kualitatif, berupa kuesioner. 

Kuesioner ini diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana penerapan 

produk berpengaruh dalam meningkatkan kecepatan pemahaman, kreativitas, dan 

prestasi belajar siswa. Kisi-kisi instrumen dapat dilihat dibawah ini. 
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Tabel 3.11 Kisi Kisi Instrumen 

Uji Coba Lapangan 

 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 

1 Efektifitas Mudah Dalam Penggunaannya 3 1,2,3 

Komunikatif dalam Penggunaannya 1 4 

Sederhana dan mudah dipahami 1 5 

2 Efisiensi Waktu yang digunakan untuk 

berinteraksi cukup memadai 

2 6,7 

Waktu yang tersedia untuk 

mempelajari materi cukup memadai 

1 8 

Waktu yang digunakan untuk 

melakukan evaluasi cukup 

memadai 

1 9 

3 Daya tarik Mengandung unsure interaktif 3 10,11,12 

  Kreatif dan inovatif dalam gagasan  3 13,14,15 

 

 

 

3.6.5 Teknik Analisis Data 

 

3.6.5.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif deilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari hasil 

pengamatan berupa lembar observasi, data-data yang didapat dari observasi 

pembelajaran kemudian disajikan dan disimpulkan ke dalam uraian singkat. 

 

3.6.5.3 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data hasil ujicoba lapang diperoleh dari kelompok eksperimen berupa nilai hasil 

tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir siswa setelah pembelajaran. Hasil 

tes dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui  efektifitas Model Pembelajaran  

Bermain Sportif. Efektifitas model baru dianaisis dengan mencari Gain Skor 
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Ternormalisasi (N-gain) yang menggambarkan efektifitas model pembelajaran 

dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Rumus N Gain: 

  

Keterangan: 

g   = gain faktor 

S post  = Skor tes akhir 

S pre  = Skor tes awal 

S max  = Skor maksimal 

 

Kriteria hasil gain: 

> 0,7  : tinggi 

0,3 – 0,7 : sedang 

 < 0,3  : rendah 

 

 

3.6.6 Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui apakah Penggunaan Model 

Pembelajaran Bermain dapat meningkatkan prestasi belajar dan Aktivitas Belajar 

Atletik siswa , maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Hipotesis kerja (Ha) : “Penggunaan Model Pembelajaran Bermain dapat 

meningkatkan prestasi belajar dan Aktivitas Belajar Atletik siswa. 

Sedangkan Hipotesis Nol (Ho) : “Penggunaan Model Pembelajaran Bermain dapat 

meningkatkan prestasi belajar dan Aktivitas Belajar Atletik siswa”.  


