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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan suatu cara atau metode 

karena metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan 

keberhasilan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan karena 

penelitian ini dilakukan dengan metode kaji tindak dengan menggunakan 

pedoman penelitian tindakan kelas (Classroom Action Reseacrh) CAR.  

 

Menurut Arikunto dkk (2007:61) tujuan PTK adalah untuk meningkatkan 

mutu dan hasil pembelajaran, mengatasi masalah pembelajaran, 

meningkatkan professionalisme dan menumbuhkan budaya akademik. 

Tujuan PTK ini dapat dicapai dengan melakukan berbagai tindakanalternatif 

dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembelajaran. 

 

Dalam penelitian tindakan kelas banyak sekali metode-metode yang 

dilakukan dengan tujuan pembelajaran disekolah dapat berjalan baik, 

terarah, den mampu meningkatkan hasil belajar siswa sehingga tujuan 
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pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Adapun metode dan penjelasan 

untuk masing-masing tahapan adalah sebagai berikut: 

 

B. Pelaksanaan penelitian  

 

Pelaksanaan penelitian selama satu bulan dengan tahapan sebagai berikut : 

 

a. Perencanaan  

Dalam tahap penelitian ini terlebih dahulu melakukan perencanaan atau  

membuat  program yang akan diteliti sehingga dalam pelaksanaanya 

teratur dan sesuai dengan program yang sudah dibuat. 

   

b. Tindakan 

Tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan penelitian secara keseluruhan, 

dengan melakukan implementasi dari program yang telah dibuat sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat. 

 

c. Pengamatan ( Observasi )  

Pada tahap ini berisikan hasil pengamatan menggunakan berbagai 

instrumen. Yang paling diperhatikan dalam hal ini adalah hasil-hasil 

pekerjaan yang otentik.  

 

d. Refleksi 

Tahap ini adalah tahapan terakhir dari siklus yang penulis rencanakan 

dalam penelitian ini, dengan berisikan penjelasan tentang tingkat 

keberhasilan atau kegagalan yang telah terjadi setelah adanya penelitian. 
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Gambar 2. Bagan Model Penelitian Tindakan Suharsimi Arikunto 

(2007:16) 

 
 

C. Rancangan Tindakan 

 

Pelaksanaan penelitian direncanakan sampai 2 siklus (enam kali 

pertemuan) kemudian di antara siklusnya direncanakan kegiatan tindakan 

yang berbeda pada setiap siklusnya, akan tetapi setiap siklusnya saling 

berkaitan, setiap proses penelitian merupakan tindakan lanjutan dari 

siklus penelitian sebelumnya. 

 

1. Tes Awal 

2. Siklus I 

 

1. Rencana : 

- Menyediakan perangkat pembelajaran, RPP, dan lembar 

penilaian. 

Identifikasi  

Aksi  

 Refleksi  

Observasi  

Perencanaan  

 

Perencanaan  

 Refleksi  

Observasi  

Aksi  

 
Perencanaan Untuk Selanjutnya 
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- Menyiapkan gambar gambar tentang gerak dasar loncat 

harimau dari posisi duduk dan berdiri. 

- Menyiapkan sarana dan prasarana untuk proses 

pembelajaran. 

- Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran pada 

siklus pertama dengan diawali mengabsen siswa, 

pemanasan, peregangan, dan pembentukan gerak dasar 

loncat harimau. 

 

2. Tindakan: 

- Guru menjelaskan gerakan rangkaian gerak dasar loncat  

harimau dengan menggunakan gambar-gambar gerakan  

rangkaian loncat harimau. 

- Guru menjelaskan tentang tata cara melakukan gerak dasar 

loncat harimau  dan memberikan contoh gerakan  

- Guru menginstruksikan pada siswa untuk melakukan gerak 

dasar loncat harimau seperti di gambar dan yang di 

praktikan oleh guru. 

- Guru memberi instruksi kepada siswa untuk melakukan 

tersebut  secara berulang-ulang. 

 

3. Observasi 

Setelah diberikan tindakan maka peneliti melakukan  

pengamatan dan evaluasi serta penilaian dengan menggunakan  

instrument penelitian yang telah disusun. 
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4. Refleksi 

Refleksi dilakukan setelah pelaksanaan dan observasi 

 

3. Siklus kedua 

 

1. Rencana : 

- Menyediakan perangkat pembelajaran, RPP, dan lembar 

penilaian. 

- Menyiapkan gambar tentang gerak dasar loncat harimau 

dengan menggunakan awalan dengan berlari 

- Menyiapkan alat-alat yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran dan instrumen yang diperlukan dalam 

mengevaluasi tindakan. 

- Menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran pada siklus 

kedua  dengan diawali apersensi, pemanasan dan peregangan 

 

2. Tindakan: 

- Guru menjelaskan kepada siswa tentang rangkaian gerakan  

Loncat harimau menggunakan media gambar yang telah 

disiapkan 

- Guru sebagai peraga memberikan contoh tentang gerak dasar 

loncat harimau  

- Membagi siswa dalam dua kelompok laki-laki dan perempuan,  

kemudian diberikan tugas untuk melakukan gerak dasar loncat 

harimau secara bergantian. 
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- Guru memberi instruksi kepada siswa untuk melakukan 

gerakan tersebut  secara berulang-ulang. 

 

3. Observasi 

Setelah melakukan tindakan peneliti melakukan tes 

keterampilan gerak dasar loncat harimau kepada siswa secara 

individu dengan menggunakan instrumen yang disiapkan berupa 

lembar penilaian gerak dasar loncat harimau. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan siswa dalam menguasai rangkaian gerak dasar 

loncat harimau yang telah diajarkan. 

 

4. Refleksi 

Dari data hasil observasi kemudian di skor, analisis, dan 

disimpulkan. 

 

D. Subyek Penelitian  

 

Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 1 Sinarjawa 

Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus , yang berjumlah 13 

siswa, terdiri dari 6 laki-laki dan 7 perempuan.  

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik tes. Teknik  

ini akan peneliti uraikan sebagai berikut : 
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Untuk menetapkan skala penilaian dari instrumen ini, dibuat rentang 

nilai dari angka 1 sampai dengan 3. Angka 1 menunjukkan nilai kurang, 

angka 2 menunjukkan nilai sedang, angka 3 menunjukkan nilai baik.  

 

Tabel 1. Format Penilaian Gerak Dasar Loncat Harimau. 

Tahap Kriteria Penilaian 
Nilai 

1 2 3 

 

Persiapan 

- Berdiri tegak, kedua lengan lurus 

disamping, pandangan lurus kedepan 

   

- Ambil posisi jongkok dengan kaki rapat    

- Dengan gerakan awalan jongkok 

melakukan gerakan meloncat. 

   

 

 

Gerakan 

- Meloncat kedepan atas dengan tolakan 

dua kaki 

   

-   Saat melayang kedua lengan lurus 

kedepan 

   

- Pada saat kedua tangan menyentuh, 

kepala menunduk kedada antara kedua 

tangan 

   

- Sehingga bahu dan tengkuk menyentuh 

matras, lipat kedua kaki, selanjutnya 

mengguling ke depan 

   

 

Akhir 

gerakan 

-   Mendarat dengan lutut rapat tangan 

memeluk kedua kaki lipat 
   

-  Sikap akhir jongkok kemudian berdiri    

  

F.  Teknik Analisis Data 

 

 

Untuk melihat kualitas hasil tindakan disetiap siklus digunakan rumus : 
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Keterangan : 

P : Prosentase keberhasilan  

f  : Jumlah siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar  

N : Jumlah siswa yang mengikuti tes 

 

Siswa yang dikatakan tuntas apabila ketuntasan belajar telah mencapai 

nilai  ≥ 65 atau persentase ketercapaian 65 % secara perorangan. Dalam 

penelitin ini dikatakan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa, jika 

jumlah siswa yang tuntas belajar pada siklus pertama lebih sedikit 

daripada sesudah siklus kedua  dari jumlah siswa yang tuntas belajar pada 

tindakan siklus dan seterusnya, atau setiap pergantian siklus terjadi 

persentase peningkatan hasil belajar siswa. 

 


