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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

PTK merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

Kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Prof.Suharsimi Arikunto dan prof. Suhardjono (2014:57) 

menyatakan Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian tindakan (action 

research) yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik 

pembelajaran di kelasnya. Prof.Suharsimi Arikunto (2014:58) berikut 

skema gambar penelitian yang dilakukan : 

Gambar 3.1 Model PTK oleh Kemmis dan MC Tanggart (Arikunto, 2010:16) 

Perencanaan 

Pelaksaan SIKLUS I Refleksi 

Pengamatan 

perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS II Refleksi 

Pengamatan 

Siklus selanjutnya 
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B. Kehadiran Dan Peran Peneliti Dilapangan  

Kehadiran Peneliti berperan sebagai pengamat/observer, 

perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan perancang 

tindakan. Peneliti juga bekerjasama dengan guru kelas. 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDN 05 Ngenep Karangploso Kab. 

Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pembelajaran 

2018/2019. 

D. Subjek Penelitian  

Subjek dalam peneliti ini adalah siswa siswi kelas V SDN Ngenep 

05 Karangploso Malang. Terdiri dari 10 siswa putri dan 10 siswi putri.  

E. Data Dan Sumber Data 

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas 

adalah tentang proses pembelajaran termasuk interaksi guru dan siswa, 

baik sebelum dan sesudah dilakukan tindakan dan data hasil belajar siswa. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas 

V SDN Ngenep 05 Karangpoloso Malang.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas belajar dan 

kemampuan menolak peluru siswa dan siswi kelas V.  
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2. Tes  

Tes yang dilakukan peneliti adalah tes akhir yang dilakukan 

pada tiap siklus. Pemberian tes adalah untuk mengukur keberhasilan 

siswa dalam pembelajaran.  

3. Wawancara  

 Wawancara digunakan untuk mengetahui data siswa, foto 

kegiatan siswa, dll. Wawancara pada penelitin ini menggunakan topik : 

a.) Pelaksanaan pembelajaran saat menggunakan media Bola Gurita. 

b.) Hasil belajar siswa. c.) Kendala dalam menggunakan media. d.) 

respon siswa terhadap media Bola Gurita. e.) Kekurangan dan 

Kelemahan Media Bola Gurita.   

4. Dokumentasi  

Dokumentasi berupa catatan lapangan dan foto yang dilakukan 

pada awal hingga akhir pembelajaran untuk memberikan gambaran 

secara konkrit.  

G. Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Lembar Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 

instrumen lembar wawancara 
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i.  Lembar Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes lisan . Tes 

dilaksanakan setiap akhir pembelajaran untuk mengukur keberhasilan 

siswa dalam memahami materi. 

ii. Panduan Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan mengetahuai 

permasalahan yang dialami siswa. Wawancara dilakukan kepada Guru 

Kelas . 

iii.  Catatan Lapang 

Catatan lapang digunkan untuk mencatat kegiatan yang dilakukan 

siswa pada proses pembelajaran. 

H. Teknik Analisi Data 

Teknik analisis data digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang 

dihasilkan berupa data hasil observasi aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, khususnya pada materi tolak peluru dengan menggunakan 

media Bola Gurita. Data tersebut kemudian disederhanakan, di 

dikelompokkan, diinterpretasikan dan dideskripsikan dalam bentuk bahasa 

yang verbal untuk mencari verifikasi (penarikan kesimpulan). Tahap 

teknik analisis data yang dimaksud, terpapar secara singkat sebagai 

berikut:  

a. Reduksi Data (data Reduction) 

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah menajamkan analisis, 

menggolongkan atau mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan 

melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
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mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data 

yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan 

penelitian. 

b. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah untuk 

dipahami. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh 

peneliti dan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Dengan menyajikan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang 

relevan sehingga data yang diperoleh dapat disimpulkan dan memiliki 

makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. 

c. Penarikan kesimpulan (verification)  

Data yang telah disajikan kemudian disimpulkan dalam suatu rangkaian 

pernyataan atau kata-kata yang singkat dan mudah dipahami sehingga 

memperoleh kejelasan dan dapat menjawab dari rumusan masalah. 

Kriteria kelulusan individual merupakan penilaian nilai siswa secara 

individu sebagai tolak ukur peningkatan hasil belajar siswa. KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) mata pelajaran PJOK di SDN Ngenep 05 

Karangploso Malang adalah ≥75 . Hal ini dilihat dari penilaian hasil tes 

siswa dengan rumus sebagai berikut: 

 Nilai ꞊    Jumlah Skor  × 100%    

    jumlah maksimal 
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selain itu penilitian ini juga dapat dikatakan berhasil dan dihentikan jika 

aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam kualifikasi baik. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian lembar observasi guru dan 

lembar observasi siswa. 

I. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan kelas 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menolak peluru siswa 

siswi kelas V melalui media bola Gurita. Model penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan kelas bentuk siklus. Setiap 

siklus memiliki empat tahapan yang ditemukan oleh sanjaya (2013:57) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Kegiatan yang disusun sebelum tindakan dimulai atau sebelum 

penelitian dimulai. 

2. Tindakan  

Tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan oleh peneliti sesuai 

dengan perancanaan yang disusun sebelumnya 

3. Observasi 

Observasi yakni kegiatan yang dilakukan oleh pengamat untuk 

mengumpulkan informasi tentang tindakan yang dilakukan peneliti 

termasuk pengaruh yang ditimbulkan oleh perlakuan guru 
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4. Refleksi  

Refleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji dan 

menganalisis hasil observasi, terutama untuk melihat berbagai 

kelemahan yang perlu diperbaiki 

 


