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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Menurut Sukardi (2003 : 93), metode 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. 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan karena penelitian ini dilakukan 

dengan metode kaji tindak dengan menggunakan pedoman penelitian 

tindakan kelas (Class room Action Research) CAR dari namanya sudah 

menunjukkaan isi yang terkandung di dalamnya, yaitu sebuah kegiatan 

penelitian yang dilakukan di kelas atau lapangan. 

 

Suharsimi (2002 : 58), menjelaskan PTK melalui paparan gabungan definisi 

dari tiga kata, Penelitian + Tindakan + Kelas, sebagai berikut. 

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan  

 metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang 

 bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat 

 dan penting bagi peneliti; 
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2. Tindakan adalah sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

 tujuan  tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus 

 kegiatan; 

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 

pelajaran yang sama dari seorang guru; 

Menurut Hopkins (1993 : 44), pengertian penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 

substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu 

usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat 

dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. 

 

Secara ringkas, penelitian tindakan kelas adalah bagaimana sekelompok guru 

dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, dan belajar 

dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan 

perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka, dan melihat  pengaruh nyata 

dari upaya itu. 

Menurut Arikunto (2007) ciri ciri PTK adalah : 

1. PTK merupakan penelitian yang dilakukan bersama secara aktif oleh guru 

dan siswa dalam suatu waktu tertentu. 

2. PTK tidak boleh mengganggu tugas proses mengajar guru dan 

pembelajaran siswa, jadi PTK berlangsung dalam situasi pembelajaran 

secara wajar, tidak boleh merubah jadwal dan menuntut peralatan yang 

berlebih- lebihan 

3. PTK tidak boleh menghabiskan banyak waktu, sehingga PTK sudah harus 

dirancang dan dipersiapkan dengan rinci dan matang 



30 
 

Tujuan PTK adalah untuk perbaikan dan peningkatan professional pendidik 

dalam menangani proses belajar mengajar. Tujuan ini dapat dicapai dengan 

melakukan berbagai tindakan alternatif dalam  menyelesaikan berbagai 

persoalan pembelajaran.  

 

Dalam PTK bukan hanya peneliti yang merasakan hasil tindakan tetapi bila  

dilakukan pada responden maka responden dapat juga merasakan hasil 

perlakuan. (Suharsimi Arikunto, 2007 : 73), mengemukakan prinsip PTK, 

yaitu : 

a. Tidak mengganggu proses pembelajaran; 

b. Harus dipersiapkan dengan rinci dan matang; 

c. Tindakan harus konsisten dengan rancangan; 

d. Masalah benar-benar ada dan dihadapi oleh guru; 

(Irwan Agustian , 2009), menjabarkan ciri – ciri penelitian tindakan kelas, yaitu : 

a.  Praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual, serta memperbaiki             

  pembelajaran dari sebelumnya; 

b. Menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk memecahkan masalah dan 

 perkembangan-perkembangan yang lebih baik; 

c. Dilakukan melalui putaran-putaran spiral; 

Penelitian tindakan kelas dilakukan melalui putaran atau spiral dengan 

beberapa siklus yang terdiri dari merencanakan, tahap melakukan tindakan, 

pengamatan dan tahap refleksi. Yang dimaksud dengan penelitian yang 

dilakukan melalui putaran spiral adalah penelitian yang melalui siklus – 

siklus berikut : 
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Gambar 2 : Spiral Penelitian 

Tindakan Kelas. (Hopkins, 1993) dalam 

buku (Arikunto 1991 : 105 ) 

 

Keterangan gambar di atas :  

1. Perencanaan (Planning) 

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

dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan, serta pada 

tahap perencanaan ini dipersiapkan skenario pembelajaran, fasilitas sarana 

pendukung yang diperlukan, dan juga instrumen untuk merekam data 

mengenai proses hasil tindakan. Pada perencanaan ini juga dilaksanakan 

simulasi pelaksanaan tindakan perbaikan untuk  menguji keterlaksanaan 

rancangan. Dalam penelitian tindakan, masing-masing berdiri sebagai 

peneliti meskipun ketika menyusun rencana dilakukan bersama-sama. 

2. Tindakan (Action) 

 Tindakan adalah pelaksaan yang merupakan implementasi atau penerapan 

isi  rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas. 

3. Oberservasi  

      Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat       

      dalam suatu tindakan. 
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4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. 

 

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 : 

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 

Untuk memperoleh data suatu penelitian diperlukan suatu sumber data yang 

terdiri suatu subyek penelitian, seperti yang diterangkan Suharsimi (1991 : 

102) ”: Subyek penelitian adalah keseluruhan obyek penyelidikan  yaitu berisi 

seluruh siswa” subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII A 

SMP Negeri 30 Bandar Lampung.  
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D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus dan setiap siklus memiliki kegiatan 

yang berbeda  beda dalam setiap proses pelaksanaannya, berikut adalah 

tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti akan memberikan perlakuan kepada siswa dengan 

yang telah tertulis dalam rencana tindakan. 

2. Tahap pelaksanaan tindakan 

Dalam tahap ini peneliti akan menguraikan apakah hal yang direncanakan 

dapat direalisasikan secara penuh, jika tidak perlu ditinjau kembali pola 

dalam periode bentuknya. 

3. Tahap pengamatan 

Pada bagian ini berisi hasil pengamatan menggunakan berbagai 

instrument. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah hasil – hasil 

pekerjaan siswa yang otentik. 

4. Tahap refleksi  

Pada tahap ini berisikan penjelasan tentang tingkat keberhasilan atau 

kegagalan. 
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D. Tempat dan Waktu 

 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP N 30 Bandar Lampung 

2. Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 17 Maret sampai dengan 7 April 

2014 

 

E. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

 

Pada penelitian ini penulis melaksanakan penelitian sebanyak tiga siklus. 

Pada setiap siklusnya diambil data atau penilaian dengan menggunakan 

instrument  penilaian yang telah disiapkan sebelumnya, pertemuan 

dilaksanakan tes pendemonstrasian kemudian di antara setiap siklusnya 

penelitian melaksanakan kegiatan tindakan berbeda pada setiap siklus, akan 

tetapi setiap siklus saling berkaitan, setiap proses penelitian  merupakan 

tindakan lanjutan dari siklus penelitian sebelumnya.Sebelum memasuki 

pelaksanaan penelitian siswa diberikan tes awal melakukan gerakan lompat 

harimau tanpa menggunakan alat bantu dan  dinilai dengan menggunakan 

instrument penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya.   

 Tabel 1. Jadwal Penelitian 

Kegiatan 

 

Minggu ke 

1 2 3 4 

Tes Awal 
    Siklus 1 
    Siklus 2 
    Siklus 3 
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Langkah – langkah dalam pembelajaran kooperatif model TGT sebagai berikut : 

1. Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan 

membuat skenario pembelajaran (RPP), alat – alat yang sesuai dengan 

model pembelajaran kooperatif  Team Games Tournament 

. 

2. Pembentukan Kelompok 

Kelompokkan siswa dengan masing- masing kelompok mterdiri dari tiga 

sampai lima orang. Anggota kelompok dibuat heterogen meliputi 

karakteristik kecerdasan, kemampuan awal shooting dan drible, motivasi 

belajar, jenis kelamin, ataupun latar belakang etnis yang berbeda. Guru 

menunjukkan kartu isi pertanyaan tentang gerakan shooting atau drible 

dan siswa mempraktekkan gerakan shooting dan drible secara benar. 

3. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan persentasi guru dalam menjelaskan 

pelajaran berupa paparan masalah, pemberian contoh gerakan. Tujuan 

persentasi adalah untuk mengenalkan konsep dan mendorong rasa ingin 

tahu siswa. 

4. Pemahaman konsep dilakukan dengan cara siswa diberi tugas – tugas 

kelompok. Mereka boleh mengerjakan tugas tugas tersebut secara 

serentak atau saling bergantian menanyakan kepada temannya yang lain 

atau mendiskusikan masalah dalam kelompok atau apa saja untuk 

menguasai materi pelajaran tersebut. Para siswa tidak hanya dituntut 

untuk mengisi lembar jawaban tetapi juga untuk mempelajari konsepnya 

dan bisa mempraktekan gerakannya. Anggota kelompok diberitahu bahwa 
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mereka dianggap belum selesai mempelajari materi sampai semua 

anggota kelompok memahami materi pelajaran tersebut. 

5. Siswa memainkan pertandingan – pertandingan akademik dalam 

tournament mingguan dan teman sekelompoknya tidak boleh menolong 

satu sama lain. Pertandingan individual ini nbertujuan untuk mengetahui 

tingkat penguasaan siswa terhadap suatu konsep dengan cara siswa 

diberikan soal yang dapat diselesaikan dengan cara menerapkan konsep 

yang dimiliki sebelumnya. 

6. Hasil pertandingan selanjutnya dibandingkan dengan rata- rata 

sebelumnya dan poin akan diberikan berdasarkan tingkat keberhasilan 

siswa mencapai atau melebihi kinerja sebelumnya. Poin ini selanjutnya 

dijumlahkan untuk membentuk skor kelompok. 

7. Setelah itu guru memberikan penghargaan pada kelompok yang terbaik 

prestasinya atau yang telah memenuhi criteria tertentu. Penghargaan disini 

dapat berupa hadiah, sertifikat, dan lain- lain. 

1. Siklus Pertama  

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari instrumen penilaian.  

Instrumen Penilaian 

No KomponenGerak 

Menggiring Bola 

Nilai Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Awalan 

 Berdiri tegak dibelakang 

bola 

 Pandangan kedepan dan 

bola 
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 Kaki ayun berada di 

belakang kaki tumpu 

2 Pelaksanaan 

 Sentuh bola dengan kaki 

belakang dalam/ kura 

kura 

 Sentuh bola dengan 

bagian bola yang 

mengenai kaki bagian 

tengah agak diatas 

 Pada saat menggiring 

pandangan tertuju pada 

bola dan ke depan 

bergantian 

 Kejar bola agar bola 

dalam penguasaan kita 

 Jika bola tersentuh agak 

keras kuasai bola atau 

tahan bola agar laju bola 

selalu dalam penguasaan 

      

3 Sikap Akhir 

 Hentikan bola dengan 

telapak kaki 

 Kembali pada sikap siap 

lagi 

      

 

Keterangan: 

1. Awalan 

 Nilai 1 jika didepan bola, nilai 2 jikaposturtubuh miring, nilai 3 jika 

postur tubuh setengah tegak dibelakang bola, nilai 4 dan 5 jika gerakan  

sempurna. 

 Nilai 1 jika bola jauh dari kaki, nilai 2 jika pandangan ke penonton, 

nilai 3 jika pandangan ke samping, nilai 4 dan 5 jika gerakan sempurna. 
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2. Pelaksanaan 

 Nilai 1 jika sentuh bola dengan jari kaki, nilai 2 jika sentuh bola dengan 

tumit , nilai 3 jika sentuh bola dengan samping aki, nilai 4 dan 5 jika 

gerakansempurna. 

 Nilai 1 jikabagian tengah kebawah, nilai 2 jika bagian tengah agak 

menyamping, nilai ke 3 jika bagian tengah sangat keatas, nilai 4 dan 5 

jika gerakan sempurna. 

 Nilai 1 jika pandangan ke penonton, , nilai 2 jika pandangan 

kesamping, nilai 3 jika pandangan ke bawah, nilai 4 dan 5 jika gerakan 

sempurna. 

 Nilai 1 jika tidak mengejar bola, nilai 2 mengejar bola tapi kurang 

menguasai, nilai 3 mengejar bola akan tetapi hanya sebentar menguasai 

bolanya, nilai 4 dan 5 jika gerakan sempurna. 

 Nilai 1 jika sangat tidak menguasai bola karna kecepatan yang keras, 

jika nilai 2 tida menguasai bola, jika nilai 3 menguasai bola tapi mudah 

terlepas, nilai 4 dan 5 jika gerakan sempurna. 

 

3. Sikap akhir 

 Nilai 1 jika hentikan bola dengan tumit, nilai 2 jika hentikan bola 

dengan mata kaki , nilai 3 jika hentikan bola dengan punggung kaki, 

nilai 4 dan 5 jika gerakan sempurna. 

 Nilai 1 jika tidak kembali dengan siap, nilai 2 jika kembali dengan 

keadaan setengah siap, nilai 3 jika kembali dengan hampir siap, nilai 4 

dan 5 jika gerakan sempurna. 
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b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan  

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar 

mengajarnya mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

telah dipersiapkan. Pengmatan (observasi) dilaksanakan bersamaan 

dengan pelaksanaan belajar mengajar. Siswa dibariskan sesuai 

kelompok dilanjutkan dengan berdo’a, lalu siswa dicek kehadirannya. 

Siswa melakukan pemanasan (warming up) umum atau peregangan 

(stretching). 

Selesai pemanasan umum, diberikan pemanasan khusus yang 

mengarah ke materi pelajaran drible dalam sepakbola 

Guru memberikan penjelasan mengenai gerakan drible yang benar. 

Masuk ke materi inti, yaitu diberikan contoh gerakan drible, setelah 

melihat gerakan yang benar siswa diperintahkan mencotoh gerakan 

mendrible lurus 

Setelah semua perwakilan kelompok melakukannya, siswa diberikan 

evaluasi atau masukan untuk membenarkan gerakan mereka. 

Siswa diperintahkan mengulang gerakan, dengan beberapa kali 

pengulangan. 

Setelah itu siswa dibariskan lagi, melakukan pendinginan (cooling 

down), diperiksa daftar hadirnya, kemudian dibubarkan. 

Pada akhir proses beljar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses 

belajar mengajar yang telah dilakukan.  

c. Observasi 

Setelah tindakan dilakukan pengamatan, mengoreksi dan 

mengevaluasi dari hasil siklus pertama. 
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d. Refleksi 

1. Dari data hasil obsevasi disimpulkan dan didiskusikan dengan guru 

pendidikan jasmani. 

2. Mendiskusikan rencana tindakan pada siklus kedua 

 

2. Siklus kedua 

  

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif II dan alat – alat 

pengajaran yang mendukung. 

b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan  

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar 

mengajarnya mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan 

revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I 

tidak terulang lagi pada siklus II. Pengmatan (observasi) dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.  

Siswa dibariskan sesuai kelompok, dilanjutkan dengan berdo’a, lalu 

siswa dicek kehadirannya. 

Siswa melakukan pemanasan (warming up) umum atau peregangan 

(stretching). 

Selesai pemanasan umum, diberikan pemanasan khusus yang 

mengarah ke materi pelajaran drible dalam sepakbola. 

Guru memberikan penjelasan mengenai gerakan drible yang benar. 

Masuk ke materi inti, yaitu diberikan contoh gerakan drible, setelah 

melihat gerakan yang benar perwakilan kelompok diperintahkan 

mempraktekkan mendrible dengan metode zig zag yang dibantu alat 

kun. 
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Setelah semua siswa melakukannya, siswa diberikan evaluasi atau 

masukan untuk membenarkan gerakan mereka. Dan setiap jawaban 

siswa di beri score. 

Siswa diperintahkan mengulang gerakan, dengan beberapa kali 

pengulangan. 

Setelah itu siswa dbariskan lagi, melakukan pendinginan (cooling 

down), diperiksa daftar hadirnya, kemudian dibubarkan kembali ke 

kelas. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses 

belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrument yang digunakan 

adalah tes formatif II. 

c. Observasi 

Setelah tindakan dilakukan diamati dan dikoreksi diberikan waktu 

pengulangan dan dinilai atau dievaluasi denga menggunakan 

instrument yang telah dipersiapkan.  

d. Refleksi 

1. Dari data hasil obsevasi disimpulkan dan didiskusikan dengan guru 

pendidikan jasmani. 

2. Mendiskusikan rencana tindakan pada siklus ketiga 

 

3. Siklus ketiga  

 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif III dan alat – alat 

pengajaran yang mendukung. 
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b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan  

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar 

mengajarnya mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan 

revisi pada siklus II, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus 

II tidak terulang lagi pada siklus III. Pengmatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Siswa 

disiapkan di dalam kelas dalam kondisi tenang, dilanjutkan dengan 

berdo’a, lalu siswa dicek kehadirannya. 

Guru memberikan penjelasan mengenai gerakan drible yang benar 

,siswa dapat mencermati gerakan atau teknik yang benar agar dapat 

melakukannya dengan benar pula. 

Siswa di perintahkan untu mempraktekan mendrible dengan metode 

zig zag berbentuk L dengan alat bantu kun. Siswa di beri kesempatan 

untuk mengulangi gerakannya. 

Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya  

Setelah diskusi selesai, proses pembelajaran pun selesai. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrument yang 

digunakan adalah tes formatif III. 

 

 

c. Observasi 

Setelah tindakan dilakukan diamati dan dikoreksi diberikan waktu 

pengulangan dan dinilai atau dievaluasi denga menggunakan 

instrument yang telah dipersiapkan.  

d. Refleksi 
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Kesimpulan dari hasil pembelajaran penjaskes drible melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT didiskusikan berapa persen 

peningkatan yang dicapai oleh siswa melalui refleksi dan hasil siklus 3 

telah mencapai ketuntasn pembelajaran dengan demikian ini pun dapat 

dihentikan pada siklus ketiga. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Teknik yang digunakan untuk mengumpul data dalam penelitian ini adalah 

teknik tes. Teknis tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, atau 

bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 2006 ;223) Bentuk tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan mendrible yang 

ditujukan kepada sampel kelas VII A siswa SMP N 30 Bandar Lampung. 

Instrumen Penelitian 

No Komponen Gerak 

Menggiring (Drible) 

Nilai Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Awalan 

 Postur tubuh tegak 

 Bola didekat kaki 

 Kepala tegak untuk 

melihat lapangan dengan 

baik 

      

2 Pelaksanaan 

 Tending bola dengan 

permukaan instep atau 

outside instep 

sepenuhnya 

 Dorong bola kedepan 

beberapa kaki 

      

3 Gerak Akhir 

 Kepala tegak untuk 
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melihat lapangan dengan 

baik 

 Bergerak mendekati bola 

 Dorong bola kedepan 

 

 

Keterangan: 

4. Awalan 

 Nilai 1 jika postur tubuh bungkuk, nilai 2 jika postur tubuh miring, nilai 

3 jika postur tubuh setengah tegak, nilai 4 dan 5 jika gerakan sempurna. 

 Nilai 1 jika bola jauh dari kaki, nilai 2 jika bola dibelakang kaki, nilai 3 

jika bola disamping kaki, nilai 4 dan 5 jika gerakan sempurna. 

 Nilai 1 jika kepala miring, nilai 2 jika kepala menunduk, nilai 3 jika 

postur tubuh setengah tegak, nilai 4 dan 5 jika gerakan sempurna. 

5. Pelaksanaan  

 Nilai 1 jika tendang bola tanpa aturan, nilai 2 jika tendang bola dengan 

permukaan sermbarangan, nilai 3 jika hampir menyerupai instep, nilai 4 

dan 5 jika gerakan sempurna. 

 Nilai 1 jika dorong bola kebelakang, nilai 2 jika dorong bola 

kesamping, nilai 3 jika bola jauh dari kaki, nilai 4 dan 5 jika gerakan 

sempurna. 

6. Gerak akhir 

 Nilai 1 jika kepala miring melihat ke penonton, nilai 2 jika kepala tegak 

melihat ke bola, nilai 3 jika kepala tegak melihat ke kaki, nilai 4 dan 5 

jika gerakan sempurna. 
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 Nilai 1 jika bergerak jauh dari bola, nilai 2 jika bergerak disamping 

bola, nilai 3 jika bergerak hampir mendekati bola, nilai 4 dan 5 jika 

gerakan sempurna. 

 Nilai 1 jika dorong bola kebelakang, nilai 2 jika dorong bola 

kesamping, nilai 3 jika dorong bola kedepan tapi jauh dari kaki, nilai 4 

dan 5 jika gerakan sempurna. 

 

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) 


