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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Desain Penelitian 

 Desain penelitian kelas yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

desain yang dikemukakan oleh Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart 

tahun 1988 yang dikutip oleh Pardjono, dkk (2007: 22) yang menjelaskan 

bahwa mereka menggunakan empat komponen dalam setiap langkah 

(perencnaan, tindakan, observasi, dan refleksi). Dalam langkah pertama, 

kedua, dan seterusnya sistem spiral yang saling terkait perlu diperhatikan 

oleh peneliti. Gambaran proses penelitian tindakan sebagai berikut: 

 

Gambar 5 : Desain Penelitian Menurut Teori Kemmis dan Mc Taggart  

   (Sumber : Pardjono, 2007:22) 

Komponen tindakan dan observasi menjadi satu komponen karena kedua 

kegiatan ini dilakukan secara simultan. Dari siklus pertama bila penelitian 
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menilai masih ada kekurangan maka akan dapat diperbaiki pada siklus 

berikutnya dengan memperbaiki atau mengembangkan sesuai dengan 

kebutuhan. Siklus dalam spiral ini baru berhenti apabila tindakan yang 

dilakukan telah berhasil dan dievaluasi dengan baik.  

2. Subyek Penelitian dan Setting Penelitian 

Penelitian ini menggunakan subyek siswa kelas V SD Negeri 1 

Karangsari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga pada Tahun 

pelajaran 2014/2015. Jumlah siswa kelas V adalah 21 orang siswa, terdiri 

dari 12 siswa putra dan 9 siswa putri. Setting penelitian menggunakan 

halaman sekolah karena lokasi lapangan yang jauh dari sekolahan. 

3. Personel Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan seorang kolaborator. 

Kolaborator bertugas membantu peneliti, dalam hal pelaksanaan tindakan 

pembelajaran lompat tinggi, dengan kriteria kolaborator merupakan teman 

sejawat atau sesama guru Penjas Orkes yang telah bergelar sarjana yaitu: 

Nama  : Subhan Anshori, S.Pd. 

NIP  : 19851210 200903 1 002 

Unit Kerja : SD Negeri 1 Sirau Kecamatan Karangmoncol  

    Kabupaten Purbalingga 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah upaya peningkatan pembelajaran 

gerak dasar lompat tinggi melalui pendekatan bermain, yaitu pembelajaran 

gerak dasar lompat tinggi yang diarahkan ke bentuk-bentuk permainan. 
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Bentuk permainan yang dimaksud adalah bermain dengan berbagai macam 

variasi lompatan dengan berbagai macam alat, yaitu permainan tali karet, 

gawang dan kardus. 

C. Prosedur Penelitian. 

  Penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research). Menurut Suharsimi Arikunto(2008 : 16) 

penelitian tindakan kelas mempunyai empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Rencana tindakan dalam penelitian ini 

dijelaskan dalam gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5 : Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

(Sumber : Suharsimi Arikunto, 2008:16) 

 

Perencanaan terdiri dari perencanaan umum dan perencanaan 

tindakan atau Action Plan, Perencanaan umum meliputi penentuan tempat 

Refleksi  

Siklus I 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Refleksi  

Siklus II 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 
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penelitian, kolaborasi, metode dan strategi mengajar, instrumen monitoring 

dan lain-lain. Rencana tindakan (Action Plan) adalah prosedur, strategi yang 

dilakukan oleh guru (peneliti) dalam rangka melakukan tindakan atau 

perlakukan terhadap siswa. Pelaksanaan adalah implementasi tindakan ke 

dalam konteks proses belajar mengajar yang sebenarnya. Pelaksanaan 

tindakan bisa dilakukan oleh peneliti ataupun kolabolator. Setiap kali 

tindakan minimal ada dua peneliti, yaitu yang melakukan pembelajaran dan 

kolabolator yang memantau terjadinya perubahan akibat suatu tindakan, kalau 

mungkin juga ada critical friend yang tidak berkepentingan dengan proyek 

penelitian yang dilaksanakan. 

Observasi atau pengamatan berfungsi sebagai proses 

pendokumentasian dampak dari tindakan dan menyediakan informasi untuk 

tahap refleksi. Pengamatan dilakukan secara cermat dan harus dirancang 

sebelumnya dengan baik. Pengamatan dilakukan oleh peneliti sendiri ataupun 

kolaborator. Dampak tindakan terhadap siswa adalah siswa menjadi fokus 

terhadap penelitian. Refleksi adalah upaya evaluasi diri secara kritis 

dilakukan oleh tim peneliti, kolabolator dan orang-orang yang terlibat dalam 

penelitian. Refleksi dilakukan pada akhir siklus dan berdasarkan refleksi ini 

dilakukan revisi pada rencana tindakan dan dibuat kembali rencana tindakan 

yang baru untuk diimplementasikan pada siklus berikutnya. 

Keempat tahapan dalam penelitian membentuk sebuah siklus. Setiap 

siklus dimulai dari perencanaan sampai dengan refleksi. Banyaknya siklus 

tergantung pada masih atau tidaknya tindakan diperlukan. Tindakan dianggap 
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selesai bila mana permasalahan dalam pembelajaran gerak dasar lompat 

tinggi dengan pendekatan bermain sudah dipecahkan. 

D. Teknik Pengambilan Data. 

Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan cara 

observasi, yaitu dengan mengamati perilaku siswa sebelum pembelajaran, 

selama proses pembelajaran berlangsung dan sesudah pembelajaran selesai 

yang dilakukan oleh guru dan kolaborator. Di samping itu juga menggunakan 

angket tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang diberikan setelah 

selesai pembelajaran.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket tanggapan siswa 

dan lembar pedoman observasi guna mengamati proses pembelajaran. Lembar 

observasi digunakan oleh peneliti dan kolaborator untuk melakukan observasi 

secara langsung. Pengamatan observasi dilakukan selama pelaksanaan 

tindakan denganpendekatan bermain. Pengamatan diarahkan pada keaktifan, 

kesenangan, dan ketekunan dalam pembelajaran gerak dasar lompat tinggi. 

Hasil observasi akan digunakan sebagai bahan refleksi, diakhir pembelajaran 

pada akhir siklus juga diadakan evaluasi berupa tes unjuk kerja dan angket 

tanggapan siswa yang bertujuan untuk menggali pendapat siswa terhadap 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Angket tanggapan siswa yang 

digunakan seperti tabel 1 berikut ini: 
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Tabel 1. Angket tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran lompat tinggi. 

No Pertanyaan tanggapan siswa 
Ya Tidak 

Jumlah % Jumlah % 

1 Apakah cara mengajar guru penjas 

menyenangkan ?  

    

2 Apakah guru penjas menjelaskan dengan 

baik? 

    

3 Apakah pembelajaran penjas bentuknya 

menyenangkan? 

    

4 Apakah suasana pembelajaran 

menjemukan? 

    

5 Apakah waktu pembelajaran penjas terasa 

pendek? 

    

6 Apakah banyak kesempatan melakukan 

gerakan? 

    

7 Apakah ada kesulitan selama 

pembelajaran ? 

    

8 Apakah alat yang digunakan 

dimodifikasi? 

    

9 Apakah alat yang digunakan 

menyenangkan? 

    

10 Apakah kalian dapat memahami gerak 

dasar lompat tinggi ? 

    

  

Tabel di atas merupakan rencana angket yang akan disiapkan untuk 

menggali pendapat siswa terhadap pembelajaran. Angket akan digunakan pada 

siklus pertama dan kedua, dengan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya 

sebagai pedoman observasi terhadap perilaku siswa mencakup motivasi siswa, 

kerjasama, dan perkembangan gerak dasar lompat tinggi. 

Bentuk pedoman observasi seperti pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2. Instrumen Observasi Kolabor/Guru Terhadap Motivasi, Kerjasama,  

  dan Perkembangan Gerak Dasar Lompat Tinggi. 

No Nama Siswa 

Suasana Pembelajaran 

Motivasi Kerjasama 

Perkembangan 

gerak lompat 

tinggi 

B C K B C K B C K 

1 A          

2 B          

3 C          

4 D          

5 E          

dst          

 

Instrumen observasi guru dan kolaborator terhadap motivasi, kerjasama, dan 

perkembangan gerak lompat tinggi dapat diterangkan sebagai berikut: 

1. Motivasi. 

a. Motivasi dianggap baik (B) yaitu apabila motivasi siswa untuk 

bergerak tinggi.  

b. Motivasi dianggap cukup (C) yaitu apabila motivasi siswa untuk 

bergerak sedang.  

c. Motivasi dianggap kurang (K) yaitu apabila motivasi siswa untuk 

bergerak rendah.  

2. Kerjasama. 

a. Kerjasama dianggap baik (B) yaitu apabila kerjasama dengan teman 

saat bermain baik.  

b. Kerjasama dianggap cukup (C) yaitu apabila kerjasama dengan teman 

saat bermain cukup baik. 

c. Kerjasama dianggap kurang (K) yaitu apabila kerjasama dengan teman 

saat bermain kurang baik.   
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3. Perkembangan gerak lompat tinggi. 

a. Perkembangan gerak lompat tinggi dianggap baik (B) yaitu apabila 

perkembangan gerak lompat tinggi dari sikap awal, tumpuan, 

melayang, dan mendarat dilakukan dengan benar serta dapat dilewati 

target yang ditentukan. 

b. Perkembangan gerak lompat tinggi dianggap cukup (C) yaitu apabila 

perkembangan gerak lompat tinggi dari sikap awal, tumpuan, 

melayang, dan mendarat dilakukan dengan benar namun belum dapat 

dilewati target yang ditentukan. 

c. Perkembangan gerak lompat tinggi dianggap kurang (K) yaitu apabila 

perkembangan gerak lompat tinggi dari sikap awal, tumpuan, 

melayang, dan mendarat dilakukan kurang benar serta tidak dapat 

melewati target yang ditentukan. 

Tabel 3. Lembar penilaian kemampuan gerak lompat tinggi terhadap siswa. 

No 
Nama 

Siswa 

Kemampuan gerak lompat tinggi 

Jml Nilai Awalan 
Tolakan/tum

puan 
Melayang Mendarat 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 A                   

2 B                   

3 C                   

4 D                   

5 E                   

Dst                   
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Kriteria penilaian: 

Unjuk kerja lompat tinggi 

 Awalan : 1 – 4 

 Tumpuan : 1 – 4 

 Melayang : 1 – 4 

 Mendarat : 1 – 4 

Skor maksimal : 100 

Rumus: 

(skor perolehan x 100) : skor maksimal atau, 

Nilai = skor x 100 

  16 

Tabel di atas merupakan lembar penilaian yang disiapkan untuk mengetahui 

kemampuan gerak lompat tinggi. Adapun instrumen penilaian kemampuan 

gerak lompat tinggi terdapat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. Instrumen penilaian kemampuan gerak lompat tinggi. 

Aspek yang dinilai Kriteria Penilaian 
Rentang 

Skor 
Skor 

1. Awalan a. Bila bertumpu dengan kaki 

kiri, awalan dari samping kiri, 

begitu sebaliknya. 

b. Sudut awalan dengan matras 

kurang lebih 35 - 40 derajat. 

c. Pada tiga langkah terakhir 

harus panjang dan cepat. 

d. Tempatkan posisi kaki yang 

terkuat. 

 

Penentuan skor: 

1) Jika 4 kriteria terpenuhi 

2) Jika 3 kriteria terpenuhi 

3) Jika 2 kriteria terpenuhi 

4) Jika 1 kriteria terpenuhi atau 

tidak terpenuhi sama sekali 

1 – 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 
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2. Tolakan/tumpuan a. Menolak dengan kaki yang 

terdekat dengan tali mistar.  

b. Sikap badan sedikit condong 

ke belakang. 

c. Tumpukan kaki tepat pada 

tolakan di bawah mistar. 

d. Kedua tangan diayun ke atas 

untuk membantu mengangkat 

titik berat beban. 

 

Penentuan skor: 

1) Jika 4 kriteria terpenuhi 

2) Jika 3 kriteria terpenuhi 

3) Jika 2 kriteria terpenuhi 

4) Jika 1 kriteria terpenuhi atau 

tidak terpenuhi sama sekali 

1 – 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

3. Melayang a. Pada saat mencapai titik 

tertinggi, putar badan ke kiri 

atau sebaliknya.  

b. Perut dan dada menghadap ke 

bawah (mistar). 

c. Kaki tumpu segera ditarik 

dalam sikap kangkang. 

d. Sikap badan dimiringkan 

sejajar dengan mistar. 

 

Penentuan skor: 

1) Jika 4 kriteria terpenuhi 

2) Jika 3 kriteria terpenuhi 

3) Jika 2 kriteria terpenuhi 

4) Jika 1 kriteria terpenuhi atau 

tidak terpenuhi sama sekali 

1 – 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

4. Mendarat a. Pendaratan menggunakan bahu 

atau punggung di atas matras. 

b. Badan jatuh ke matras secara 

bersamaan. 

c. Kedua tangan ditekuk di depan 

dada. 

d. Pendaratan tidak 

menggunakan kaki. 

 

 

 

 

 

 

1 – 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

Penentuan skor: 

1) Jika 4 kriteria terpenuhi 

2) Jika 3 kriteria terpenuhi 

3) Jika 2 kriteria terpenuhi 

4) Jika 1 kriteria terpenuhi atau 

tidak terpenuhi sama sekali 

 

4 

3 

2 

1 

 

Keterangan: 

1. Kualitatif 

a. Skor 4 – 6 berarti kemampuan lompat tinggi siswa masih rendah atau 

kurang. 

b. Skor 7 – 10 berarti kemampuan lompat tinggi siswa sedang atau 

cukup. 

c. Skor 11 – 16 berarti kemampuan lompat tinggi siswa tinggi atau baik. 

2. Kuantitatif 

Nilai = (skor x 100) : skor maksimal 

F. Teknik Analisis Data. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif persentase dimaksudkan 

mendeskripsikan hasil pengamatan kolaborator dan dibandingkan dengan 

jumlah siswa yang diamati. Deskriptif kuantitatif dimaksudkan 

membandingkan hasil pengamatan peneliti dan kolaborator berupa 

keterlibatan siswa, serta semangat siswa dalam melakukan kegiatan berupa 

kerjasama dan perkembangan lompat tinggi. 
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G. Indikator Keberhasilan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dengan pendekatan bermain akan 

meningkatkan pembelajaran gerak dasar lompat tinggi, yaitu suasana 

pembelajaran dan kemampuan gerak dasar lompat tinggi. Suasana 

pembelajaran berupa keaktifan dalam pembelajaran, semangat dalam 

pembelajaran, dan ketekunan dalam pembelajaran. Siklus I dianggap berhasil 

jika kemampuan gerak dasar lompat tinggi memperoleh nilai lebih baik dari 

kondisi awal dengan KKM 75 yang telah ditentukan sekolah, ketuntasan 

klasikal apabila dari satu kelas yang tuntas belajar 80%. Siklus II dianggap 

berhasil jika kemampuan gerak dasar lompat tinggi memperoleh nilai lebih 

baik dari siklus I dengan KKM 75 yang telah ditentukan sekolah, ketuntasan 

klasikal apabila dari satu kelas yang tuntas belajar 80%. 


