
31 

 

 

 

 

III. METODE PEMBELAJARAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam memecahkan masalah sangat diperlukan suatu cara atau metode, 

karena metode merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan 

dari suatu penelitian terhadap subjek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti 

ingin menggunakan metode penelitian tindakan (kaji tindak) yang akan 

dilaksanakan pada siswa kelas X 6 di SMA Perintis 1 dengan alasan bahwa 

siswa kelas X 6 memiliki kemampuan yang rendah dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar Pendidikan Jasmani khususnya dalam gerakan 

tungkai pada renang gaya dada 

Dalam penelitian tindakan kelas ini desain yang digunakan adalah bersifat 

spesifik melalui putaran spiral orientasi. Kemudian rencana dan diteruskan 

dengan tindakan yang diikuti dengan observasi hasil tindakan yang dilakukan, 

evaluasi dan refleksi berdasarkan hasil pengamatan, kemudian diulang 

dengan tindakan berikutnya dan seterusnya Dalam buku pedoman 

pelaksanaan PTK, desain PTK dalam satu siklus ada beberapa komponen 

yang perrlu dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu, 

rencana, tinadan, observasi dan refleksi ( Supardi,2004:9). 
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Langkah-langkah yang perlu dilakukan pada komponen-komponen diatas 

adalah sebagai berikut : 

a. Rencana  : Tindakan apa yang perlu untuk diperbaiki, meningkatkan atau 

pcrubahan prilaku dan sikap solusi 

b. Tindakan  : Apa yang dilakukan oleh peneliti sehabai upaya perbaikan, 

peningkatan atau perubahan yang diinginkan. 

c. Observasi  : Mengamati atas hasil yang dilakukan oleh test. 

d. Refleksi : Peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas hasil 

dari berhagai kriteria. 

Sedangkan tujuan terutama dari PTK adalah untuk perbaikan dan peningkatan 

praktik pembelajaran secara berkesinambungan, juga untuk pengembangan 

kemampuan keterampilan guru untuk menghadapi permasalahan aktual 

pembelajaran dikelasnya dan atau disekolah sendiri. Kerja sama ini 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada proses 

pembelajaran di sekolah. Dalam penelitian ini penulis merencanakan 

penelitian sampai dua siklus dan disetiap siklus memiliki tindakan yang 

berbeda. Dalam pelaksanaannya setiap proses penelitian sebelumnya. 

B. Rancangan Penelitian                                                                                              

Pada Penelitian ini penulis melaksanakan penelitian sampai tiga siklus ( 9 kali 

pertemuan ) dan setiap siklus memiliki kegiatan yang berbeda tetapi saling 

berkaitan. Dalam pelaksanaannya, setiap proses penelitian merupakan tindak 

lanjut dari siklus penelitian sebelumnya. 
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Gambar 1 : Spiral Penelitian Tindakan Kelas  (Arikunto ,2008) 
 

 

 
 

Keterangan gambar di atas : 

 Perencanaan (Planning) 

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

dimana,oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

 Tindakan  

Tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau 

penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas.  

 Observasi 

      Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat      

      oleh suatu tindakan.  

 Refleksi 

        Adalah merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang      

        sudah dilakukan. 

SIKLUS I 

PENGAMATAN 

PERENCANAAN 

SIKLUS II 

PENGAMATAN 

PELAKSANAAN REFLEKSI 

PELAKSANAAN REFLEKSI 

? 

PERENCANAAN 
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 Perbaikan rencana 

       Adalah memperbaiki suatu tindakan yang sudah dilaksanakan apabila       

            tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau tindakan sesuai rencana. 

Tempat dan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  

a. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kolam renang macopolo pada siswa SMA 

Perintis 1 Bandar Lampung kelas X.6. 

b. Pelaksanaan Penelitian  

Lama waktu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 1 bulan. 

 

C. Subjek Penelitian dan Sampel  

1. Subjek Penelitian 

Untuk memperoleh data suatu penelitian diperlukan suatu sumber data 

yang terdiri dari suatu subjek penelitian. seperti yang diterangkan 

Suharsimi (1991:102) adalah " Subjek penelitian adalah keseluruhan objek 

penyelidikan yaitu berisi seluruh siswa". Yang dimaksud subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.6 SMA Perintis 1 Bandar 

Lampung Tahun  Ajaran 2010/2011. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.6  

SMA Perintis 1, yang berjumlah 40 orang siswa dengan pertimbangan 

siswa di kelas tersebut mendapat nilai dibawah rata-rata untuk pelajaran 

Pendidikan Jasmani khususnya teknik dasar gerakan tungkai pada renang 

gaya dada. 
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D. Proses Pembelajaran Gerakan Tungkai Renang Gaya Dada 

1. Kegiatan Awal 

a. Pertemuan dengan subyek penelitian yaitu memberikan pengarahan 

cara penggunaan alat modifikasi dalam pembelajaran renang gaya dada 

dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani di kelas. Sebelum 

pengarahan terlebih dahulu dipersiapkan alat-alat yang dipergunakan 

sehingga kegiatan  dapat berjalan dengan lancar dan efisien. 

b. Menyiapkan alat observasi sebagai alat pembantu. 

c. Menyiapkan hasil pantuuan untuk mendiskusikan dengan dosen 

pembimbing yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

tindak lanjut kegiatan. 

2. Persiapan 

Persiapan yang diarahkan kepada situasi yang kondusif, agar tidak terdapat 

kejutan-kejutan yang dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan 

PTK ditunjukan kepada siswa kelas X.6 SMA Perintis 1 Bandar Lampung 

Semester 2 yang mengikuti kegiatan aquatik. 

3. Implementasi di kelas ( Lapangan ) 

a. Memberi pengarahan kepada subjek peneliti 

b. Memberikan petunjuk dun demonstrasi setiap gerakan 

c. Melihat situasi kelas kiat proses pembelajaran berlangsung 

d. Mengamati pelaksanaan penelitian, apakah berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan 

e. Mencatat setiap hasil pcmbelajaran untuk refleksi siklus berikutnya. 
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4. Pengolahan dan Pengendalian 

Pengolahan dan pengendalian yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

a. Pengorganisasian waktu, rencana sarana dan pendukung PTK ini pada 

setiap siklus. 

b. Peneliti mencatat seluruh peristiwa yang terjadi saat berlangsung 

prosedur penelitian tindakan kelas (PTK), sebagai bahan perbaikan 

untuk analisis menjadi hasil PTK. 

5. Prosedur Modifikasi dan Cara Tindakan 

Pelaksanan pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana penetapan alat 

modifikasi dengan memperhatikan indikator-indikator yang akan dinilai 

(evaluasi) yaitu gerakan tungkai. 

Dalam praktiknya, ketiga siklus yang diberikan merupakan suatu 

rangkaian tindakan yang sangat terkait. Setiap rangkaian tindakan yang 

diberikan merupakan hasil dari evaluasi siklus. 

Dalam pelaksanan penelitian ini akan melibatkan guru Penjas 

(kolaboratif). Kerjasama ini diharapkan dapat rnengatasi permasalahan 

yang ada (kemampuan renang gaya dada). 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan PTK di 

setiap siklusnya. Alat itu berupa indikator-indikator penilaian gerakan 

tungkai. Bentuk indikator dalam gerakan tungkai pada renang gaya dada 

adalah : sikap badan yang harus horizontal atau, steamline, gerakan tungkai, 

kayuhan tangan. 
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Menurut Freire Cuningham dalam Muhajir (1997) alat ukur untuk instrument 

dalam PTK dikatakan valid bila tindakan itu memang aplikatif dan dapat 

berfungsi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

Tabel I :  Format Analisis Untuk Tes Gerakan Tungkai, Renang Gaya dada. 

3 Komponen Gerakan Tungkai Renang Gaya Dada 

No. Aspek-aspek yang diukur Skor 

 A. Tolakan kaki  

1. 
Tolakan dua kaki ke dinding kolam, badan membungkuk, 

lengan menjepit kedua telinga dan dada menempel di air 
5 

2. 
Tolakan satu kaki ke dinding kolam, badan membungkuk, 

kedua lengan menjepit telinga dan dada menempel di air 
4 

3. 
Tolakan kaki ke dasar kolam, satu kaki di depan, badan 

membungkuk kedua lengan menjepit telinga 
3 

4. 
Tolakan dua kaki ke dasar kolam, badan membungkuk dan 

lengan di depan 
2 

5. Tidak ada tolakan 1 
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No Aspek-aspek yang diukur Skor 

 B. Gerak Dasar Tarikan Kedua Tungkai  

1. 

Lipatan kedua tungkai di belakang panggul kedua lutut 

rapat, mendekat/menyentuh panggul/membentuk sudut 

kurang dari atau sama dengan 45 derajat. 

5 

2. 
Lipatan kedua tungkai di belakang panggul, kedua tumit 

mendekati panggul/membentuk sudut 60 derajat. 
4 

3. 
Lipatan tungkai kearah perut atau lutut berada di depan 

panggul membentuk sudut 90 derajat. 
3 

4. 
Lipatan tungkai ke samping panggul/lutut terbuka di 

samping panggul. 
2 

5. Lipatan kedua tungkai keluar permukaan 1 

 C. Gerak Dasar Tendangan Kedua Tungkai  

1. Membuka dan menendang dengan kedua telapak kaki 

menghadap penuh ke arah samping-belakang membentuk 

huruf V dilanjutkan dengan kedua tungkai rapat kembali. 

5 

2. Membuka dan menendang dengan kedua telapak kaki 

menghadap penuh ke arah samping-belakang, kedua 

tungkai rapat kembali. 

4 

3. Membentuk dan menendang dengan kedua tungkai namun 

salah satu atau dua-duanya telapak kaki menghadap ke atas 
3 

4. Tidak ada gerakan membuka tungkai atau hanya ada 

gerakan tendangan ke belakang 
2 

5. Tidak ada gerakan membuka tungkai dan tendangan kaki 

ke belakang 
1 
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F. Proses Pembelajaran Gerakan Tungkai Renang Gaya Dada 

 Siklus Pertama 

1. Test awal 

2. Rencana 

 Menyiapkan alat-alat yang berkaitan untuk proses pembelajaran dan 

instrumen yang diperlukan untuk mengobservasi. 

 Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran siklus pertama.  

3. Tindakan 

Memperlihatkan gambar gerakan tungkai renang gaya dada. 
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Gambar 2. Gambar gerakan Tungkai renang gaya dada 
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Keterangan gambar: 

(a).  Membentuk posisi sejajar permukaan air dengan kedua tungkai 

lurus dan rapat. 

(b). Menarik kedua tumit ke arah pinggul dengan melipat lutut. 

(c). Memutar pergelangan kaki ke samping sehingga telapak kaki siap 

mendorong ke arah luar. 

(d). Mendorong telapak kaki secara serentak dan kuat ke samping 

sambil memutar pergelangan kaki. 

(e). Dorongan dilakukan secara serentak dengan tenaga yang kuat 

sambil diakhiri dengan lecutan kedua ujung telapak kaki. 

(f). Saat berakhirnya lecutan kedua ujung telapak kaki, badan dan 

kedua tungkai kembali lurus ke posisi semula, yaitu sejajar 

dengan permukaan air. 

4. Observasi 

Setelah tindakan dilakukan, diamati diberi waktu pengulangan dan 

dinilai atau dievaluasi dari hasil tindakan pada siklus pertama. 

5. Refleksi 

 Hasil observasi disimpulkan, didiskusikan, dan dianalisis. 

 Mediskusikan tindakan untuk siklus kedua. 
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 Siklus Kedua 

1. Rencana 

a. Menyiapkan alat-alat yang berkaitan untuk proses pembelajaran dan 

instrumen yang diperlukan untuk mengobsevasi. 

b. Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran siklus kedua. 

2. Tindakan 

a. Memberikan petunjuk mendemonstrasikan cara pelaksanaan siklus 

kedua 

b. Memperlihatkan video renang gaya dada. 

3. Obsevasi 

Setelah tindakan dilakukan, diamati diberi waktu pengulangan dan 

dinilai atau dievaluasi dari hasil tindakan pada siklus kedua. 

4. Refleksi 

a. Hasil observasi disimpulkan, didiskusikan, dan dianalisis. 

b. Mediskusikan hasil tindakan. 
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 Siklus ketiga 

1. Rencana 

a. Menyiapkan alat-alat yang berkaitan untuk proses pembelajaran dan 

instrumen yang diperlukan untuk mengobservasi. 

b. Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran siklus ketiga. 

2.  Tindakan 

a.  Memberikan petunjuk mendemonstrasikan cara pelaksanaan siklus 

ketiga. 

b. Dengan menggunakan alat modifikasi berupa pelampung (botol 

Aqua) agar memudahkan siswa untuk mengambang sehingga akan 

mudah melakukan gerakan Tungkai renang gaya dada. 

3.  Observasi 

Setelah tindakan di lakukan, diamati diberi waktu pengulangan dan 

dinilai atau dievaluasi dari hasil tindakan pada siklus kedua dengan 

menggunakan handycam. 

4.  Refleksi 

a. Hasil observasi disimpulkan, dianalisis dan didiskusikan 

b. Mendiskusikan hasil tindakan 
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G. Teknik Analisis Data 

Pengumpulan  data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi, menganalisa dan menilai, atau 

mcngevaluasi hasil dari proses belajar mengajar melalui modifikasi 

pembelajaran. Setelah data terkumpul melalui tindakan setiap siklus, 

selanjutnya data dianalisis melalui tabulasi, presentase, dan normative. untuk 

melihat kualitas hasil tindakan setiap siklus digunakan rumus (Subagio 1991 : 

107) sebagai berikut: 

P = 
N

f
 x 100%  

Keterangan rumus 

P : persentase keberhasilan 

f  : jumlah yang berhasil 

N : jurnlah siswa yang melakukan tes 

 
Efektifitas Pembelajaran  

 

 

Keterangan Rumus 

 E   : Efektivitas tindakan yang dilakukan  

X n : Rerata nilai akhir siklus ketiga 

X i : Rerata temuan awal 




