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BAB I 

HAKIKAT PENELITIAN 

 

A. Apa Itu Penelitian? 

Kata penelitian sering ditemui pada penyelesaian tugas mahasiwa 

tingkat akhir, tetapi pada hakikatnya penelitian adalah mencari sebuah 

jawaban dari sebuah permasalahan yang saat ini terjadi dan 

membutuhkan suatu pemecahan. Permasalahan yang akan dipecahkan 

hendaknya masalah yang disesuaikan dengan keadaan realitas di 

lapangan. Setelah peneliti menemukan sebuah permasalahan maka 

langkah selanjutnya adalah menentukan batasan masalah yang 

digunakan, hal ini bertujuan untuk tingkat ketajaman saat meneliti lebih 

tepat dan akurat. 

Penelitian itu sendiri dapat diartikan sebagai jawaban dari suatu 

permasalahan dimana dalam prosesnya terdapat kegiatan ilmiah yang 

mempunyai tujuan menemukan dan menjawab permasalahan. Kegiatan 

ilmiah dilakukan berulang - ulang yang berdasarkan peneliian 

sebelumnya sehingga nantinya akan diperoleh penguatan-penguatan 

penelitian yang dilakukan. Penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah 

yang digunakan untuk memperoleh hasil atau jawaban dari permasalahan 

yang diteliti, rangkaian kegiatan ilmiah tentu saja berlandaskan cara 

berfikir yang sistematis, logis dan rasional yang terikat pada unsur-unsur 

penelitian seperti: 

1. Lokasi Penelitian 

Pada bagian ini peneliti mengungkapkan tempat penelitan serta 

mengungkapkan alasan pemilihan tempat penelitian tersebut. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang sering digunakan adalah pendekatan 

penelitian kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan penelitian gabungan 

kualitatif dan kuantitatif. 

 

3. Perspektif Penelitian 

Perspektif penelitian berhubungan dengan bagaimana peneliti 

memberikan keluasan kepada responden dalam memberikan informasi 

baik berupa angket, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. 

 

4. Kriteria Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. Pada saat 

penelitian seorang peneliti akan menentukan kriteria populasi yang 

digunakan berdasarkan permasalahan yang muncul. Kriteria populasi 

dapat ditentunkan dengan syarat yang diajukan oleh peneliti, misalnya 

berjenis kelamin laki-laki dan kelas VII SMP. Kriteria lain juga dapat 

ditentukan oleh peneliti.  

 

5. Ukuran Populasi 

Melalui penetapan kriteria populasi peneliti bisa menentukan 

ukuran populasi yang digunakan dalam penelitian. 

 

6. Penetapan Ukuran Sampel 

Untuk menentukan ukuran sampel diperlukan adanya teknik 

pengambilan sampel atau teknik sampling. Ukuran sampel ini bertujuan 

untuk mengurangi jumlah sampel yang terlalu besar melalui metodologi 

pengambilan sampel. 
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7. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan cara pengambilan sampel pada 

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian dikenal beberapa jenis 

teknik sampling yakni: 

a. Simple Random Sampling 

Simple random sampling atau yang dikenal dengan sampling acak 

sederhana, teknik ini digunakan ketika populasi memiliki karakteristik 

yang sama sehingga peluang setiap subjek untuk terambil sebagai 

sampel telah mewakili kesuluruhan populasi. Pengambilan sampel dapat 

dilakukan dengan undian secara acak. 

b. Stratified Sampling 

Stratified sampling atau sampling berstrata merupakan teknik 

pengambilan sampling yang berdasarkan kondisi populasi yang 

bertingkat atau berlapis. Misalnya perkantoran dengan populasi yang 

terbagi sesuai dengan jenjang pendidikan, S3, S2, S1, SMA dan SMP. 

Peneliti juga bisa membagi sesuai dengan strata ekonomi, usia, 

pendidikan dan lain sebagainya.  

c. Cluster Sampling 

Cluster sampling atau sampling cluster merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan ketentuan populasi berada pada kelompok 

tertentu. Misalnya penelitian mahasiswa di perguruan inggi di Jakarta, 

maka peneliti membagi berdasarkan perguruan tinggi negeri dan 

perguruan tinggi swasta.  

d. Systematical Sampling 

Systematical sampling atau sampling sistematik merupakan teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan secara acak sehingga angka yang 

diambil secara acak digunakan sebagai acuan untuk menentukan sampel. 
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e. Quota Sampling 

Quota Sampling atau sampling kuota merupakan teknik 

pengambilan sampel berdasarkan kuota yang telah ditetapkan. Misalnya 

pengambilan data berdasarkan narasumber tertentu. 

f. Purposive Sampling 

Purposive sampling atau sampling purposif merupakan teknik 

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. 

Misalnya pengambilan sampel berdasarkan kompetensi yang dimiliki 

oleh subjek penelitian. 

g. Insidental Sampling 

Insidental sampling atau sampling insidental merupakan teknik 

pengambilan sampel berdasarkan subjek yang ada dan terbatas tanpa 

direncanakan terlebih dahulu. Misalnya penelitian tentang kepemimpinan 

petinggi perusahaan maka peneliti bisa menggunakan buruh, office boy 

dan lain sebagainya sebagai sumber informasi. 

 

8. Data yang Diperlukan 

Pada saat penelitian seorang peneliti memerlukan data berupa 

hasil observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dokumentasi dimana 

di dalamnya memuat pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Sehingga dalam penelitian dapat diperoleh data secara akurat. 

Data-data yang diperlukan dapat diolah lebih lanjut. 

 

 

 

 

9. Klasifikasi Variabel 
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Pada bagian klasifikasi variabel peneliti mengungkapkan varibel 

bebas dan terikat yang digunakan. Terkadang peneliti juga menggunakan 

variabel antara atau invenning variabel. 

 

10. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada peneliian, peneliti bisa 

menggunakan lembar observasi, wawancara, kuesioner atau angket, 

dokumentasi. Hasil dari teknik pengumpulan data ini berupa kuantitatif 

dan kualitatif yang nantinya digunakan sebagai laporan dalam penulisan 

kegiatan penelitian. 

 

11. Menguji Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat pengumpulan data saat penelitian. 

Melalui instrumen maka akan diperoleh hasil temuan ataupun 

kesimpulan. Jika dalam penelitian terdapat kuesioner maka kuesioner 

tersebut haruslah kuesioner yang “benar” yakni valid dan reliabel. 

 

12. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan 

oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian. Data kuantitatif diperoleh 

berdasarkan perhitungan secara statistik dan kualitatif berdasarkan 

penjabaran jawaban responden. 

 

B. Apa Tujuan Penelitian? 

Berkembangnya penelitian yang dewasa ini begitu banyak, 

tentunya penelitian memberikan dampak yang baik kepada masyarakat 

terutama bagi peneliti itu sendiri. Kegiatan penelitian merupakan 
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kegiatan yang memerlukan banyak tenaga, waktu, serta biaya. Meskipun 

demikian tujuan dari penelitian yang ingin dicapai lebih besar dari hal 

lainnya. Tujuan penelitian diantara seorang peneliti mampu menerima 

informasi terbaru berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan di 

lapangan. Seorang peneliti akan memperoleh data yang lebih akurat 

dengan sistematika penelitian melalui langkah-langkah yang benar dalam 

menginformasikan kepada pembaca. Dalam memberikan informasi pun 

seorang peneliti mencapai tujuan penelitian yang lainnya yakni 

mendeskripsikan hasil dari peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan. 

Dalam proses mendiskripsikan peneliti bisa mengembangkan sumber-

sumber yang mendukung saat terjadi peristiwa penting.  

Tujuan lain dari penelitian ialah munculnya hubungan dari setiap 

peristiwa yang terjadi, seorang peneliti harus memiliki kemampuan 

dalam menilai setiap hubungan antara variabel yang diteliti, sehingga 

nantinya peneliti mampu “meramalkan” kejadian lain yang akan muncul 

sehingga peneliti dapat menentukan langkah selanjutnya jika terjadi 

fenomena yang penting dalam penelitian. 

 

C.  Jenis-Jenis Penelitian 

Dalam penelitian dikenal berbagai jenis penelitian, pembagian 

jenis penelitian ini berdasarkan pada beberapa hal diantaranya tujuan 

penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan bidang kajian yang 

dibahas dalam penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif.  

 

 

Penelitian kuantitatif dibedakan menjadi: 

1. Penelitian Eksperimen 
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a. Penelitian Eksperimen Semu 

b. Eksperimen Kuasi 

2. Penelitian nonksperimen 

a. Penelitian deskriptif 

b. Penelitian korelasional 

c. Peneletian kelompok kriteria 

d. Penelitian meta-analisis 

Sedangkan untuk penelitian jenis kualitatif dibagi menjadi: 

1. Studi kasus 

2. Etnografi 

3. Penelitian sejarah atau hystorical research 

4. Kajian naratif 

5. Penelitian intrepretatif 

6. Penelitian analisis isi atau dokumen 

7. Penelitian teori dasar 

8. Penelitian fenemologi 

Pada Bab berikutnya akan dijelaskan mengenai penelitian-

penelitian yang sering digunakan dalam penelitian pada jenjang 

pascasarjana khususnya untuk mahasiswa jurusan pendidikan olahraga. 



BAB II 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

(RESEARCH and DEVELOPMENT) 
 

A. A. Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) 

Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang 

dipergunakan untuk menciptakan produk baru dan atau mengembangkan 

produk yang telah ada berdasarkan analisis kebutuhan yang terdapat di 

lapangan (observasi, wawancara, kuisioner kebutuhan awal). Dalam 

penelitian ini terdapat berbagai rujukan dalam menyusun 

langkah-langkah pengembangan. Referensi induk milik Borg, W.R dan 

Gall, M.D. 1983. Educational Research an Introduction. New 

York:Longman. Dalam bukunya tertulis 10 langkah yang digunakan. 

Penelitian pengembangan model dalam penulisan tesis terdapat minimal 

5 rujukan konsep dan disertasi minimal 7 rujukan yang terbit 5 tahun 

terakhir. Untuk mengembangkan model seorang peneliti harus 

berlandaskan teori tertentu, sehingga dalam menganalisis terdapat 

hubungan antara teori yang ada dengan model yang dikembangkan. 

Pada penulisan kerangka teoritik seorang penelti mengungkapkan 

tentang pemilihan model baik kekurangan maupun kelebihannya dengan 

model yang telah ada atau telah digunakan. Langkah selanjutnya peneliti 

melakukan analisis keefektifan model yang dikembangkan hingga 

terpilihnya model-model yang dapat digunakan tentunya didukung 

dengan teori. Apabila model yang dikembangkan diadaptasi dari model 

yang telah ada, maka perlu dijelaskan alasan kenapa memilih model 

tersebut untuk diadaptasi serta disertakan kelebihan dan kekurangan pada 

tiap pemilihan model. Hasil pengembangan model menjelaskan secara 



mendalam mengenai proses model yang dikembangkan dari awal hingga 

akhir secara naratif. Hasil penelitan menggambarkan hasil dari 

pengembangan model dapat menguji keefektifannya. 

Pada bagian efektivitas peneliti menjelaskan proses dan hasil 

evaluasi keefektifan model berdasarkan data pada saat implementasi 

model dengan menggunakan kriteria evaluasi. Terdapat uji hipotesis jika 

kriteria yang digunakan adalah norma dengan menggunakan desain 

eksperimen, maka hasil pengujian persyaratan analisis statistik dan hasil 

pengujian hipotesis untuk menguji keefektifan model. Berikut merupakan 

contoh susunan penelitian pengembangan: 

 

A. B. Contoh Penelitian dan Pengembangan Model 

Contoh: 
BAB I 

PENDAHULUAN 
  

A. A. Latar Belakang 

Pada bagian latar belakang suatu penelitian pengembangan 

diuraikan tentang keadaan dilapangan dengan harapan yang diawali 

dengan melakukan penelitian pendahuluan, analisis kebutuhan, kajian 

pustaka, dan pengamatan lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan. 

Adanya kesenjangan tersebut dapat digunakan sebagai suatu masalah 

dalam menyusun latar belakang penelitian tentunya didasarkan pada teori 

yang mendukung. Contoh inti latar belakang sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, analisis kebutuhan, 

kajian pustaka, dan pengamatan lapangan seorang peneliti dapat 

menggabungkan hasil keseluruhan dengan menarik kesimpulan sehingga 

peneliti dapat memberikan gambaran fokus masalah yang ada.  

 

A. B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan oleh peneliti, maka 

seorang peneliti dapat memfokuskan permasalahan penelitian tentunya 

fokus penelitian ini akan mempermudah seorang peneliti agar 

permasalahan peneliti lebih fokus dan jelas. Berikut contoh fokus 

penelitian: 

 

 

 

 

 

A. C. Rumusan Masalah 

Penentuan pengambilan rumusan masalah didasarkan hasil 

penelitian pendahuluan, analisis kebutuhan, kajian pustaka, dan 



pengamatan lapangan. Maka dari itu terdapat pokok permasalahan yang 

memerlukan jalan keluar untuk memecahkan masalah yang ada. Berikut 

contoh rumusan masalah: 

 

 

 

 

 

 

A. D. Kegunaan Hasil Penelitian 

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan untuk memecahkan 

masalah yang terjadi. Kegunaan penelitian ini tentunya diharapka dapat 

bermanfaat untuk khalayak umum dan akademisi. Berikut ini adalah 

contoh dari kegunaan hasil penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

BAB II 

KAJIAN TEORITIK 



 
A. A. Penelitian Pengembangan 

Pada kajian teoritik dijelaskan mengenai makna dari penelitian 

pengembangan itu sendiri berdasarkan teori yang telah dirujuk oleh 

peneliti. Penjelasan mengenai penelitian dan pengembangan ini akan 

dijadikan sebagai acuan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan 

masing-masing teori yang berkaitan dengan model yang dikembangkan 

oleh peneliti. Dari sinilah seorang peneliti bisa melakukan 

langkah-langkah pengembangan dengan merelevansikan keterkaitan 

model yang dikembangkan dengan model yang dipilih. 

 

A. B. Konsep Model Yang Dikembangkan 

Konsep model yang dikembangkan yakni merupakan konsep dasar 

seorang peneliti untuk mendasari pengembangan model yang akan 

dilakukan. Setiap kali peneliti mengembangkan model maka harus 

berkaitan dengan landasan teori- teori yang mendukung. Setelah 

melakukan analisis konsep maka langkah selanjutnya melakukan sintesis 

tentang model yang dikembangkan. Berikut contoh inti konsep model 

yang dikembangkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. C. Kerangka Teoritik 



Pada penulisan kerangka teoritik seorang penelti mengungkapkan 

tentang pemilihan model baik kekurangan maupun kelebihannya dengan 

model yang telah ada atau telah digunakan. Langkah selanjutnya peneliti 

melakukan analisis keefektifan model yang dikembangkan hingga 

terpilihnya model-model yang dapat digunakan tentunya didukung 

dengan teori. Apabila model yang dikembangkan diadaptasi dari model 

yang telah ada, maka perlu dijelaskan alasan kenapa memilih model 

tersebut untuk diadaptasi serta disertakan kelebihan dan kekurangan pada 

tiap pemilihan model.  

 

A. D. Rancangan model 

Peneliti menampilkan desain model dalam bentuk bagan 

(flowchart), yang disertai penjelasan alur yang ada pada bagan. Berikut 

ini merupakan contoh-contoh bagan desain model pengembangan oleh 

beberapa ahli, dalam pemilihan desain model pengembangan seorang 

peneliti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan 

dengan catatan tidak melalaikan langkah-langkah yang telah ada pada 

desain model pengembangan yang telah dipilih. Berikut adalah 

contoh-contoh desainnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart Langkah-Langkah Pengembangan  
Sumber: Borg, W.R dan Gall, M.D. 1983. Educational Research An 

Introduction. New York:Longman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Approach Model for Designing Instruction 
Sumber:Dick, W and Carey, L. 2009. The Systematic Design of 

Instruction.Ohio:Pearson. 
 

Contoh: 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. A. Tujuan penelitian 

Peneliti mengungkapkan tujuan dari pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan. Berikut merupakan contoh inti tujuan penelitian: 

 

 

 

 

 



A. B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti menjelaskan lokasi penelitian dan lama waktu penelitian 

yang dilakukan. 

 

A. C. Karakteristik Model Yang Dikembangkan 

Seorang peneliti menjelaskan mengenai sasaran penelitian yang 

digunakan sebagai objek dalam pengembangan model. Berikut contoh 

karakteristik model yang dikembangkan: 

1. 1. Sasaran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

1. 2. Subjek Penelitian 

Contoh:  

Teknik pengambilan subyek yang diterapkan dalam penelitian ini 
merupakan sampling jenuh/sensus, yang dikenal juga sebagai semua 
anggota populasi digunakan sebagai sampel.  

 

A. D. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Contoh:  

Penelitian pengembangan model latihan passing-controlling futsal ini 
menggunakan model penelitian dan pengembangan (Research and 
Development) dari Borg dan Gall yang terdiri dari sepuluh langkah antara 
lain:  (1) Potensi dan masalah (studi pendahuluan) (2) Melakukan 
penelitian dan pengumpulan informasi (kajian pustaka, pengamatan 
subyek, persiapan laporan pokok persoalan) (3) Mengembangkan bentuk 
desain produk awal (penyiapan materi pengajaran, penyusunan buku 



pegangan, dan perlengkapan evaluasi) (4) Validasi desain (evaluasi tahap 
awal) (5) Revisi Desain (sesuai dengan hasil di lapangan pada tahap uji 
coba (6) ). Uji Coba Produk  (6-12 subjek) (7) Melakukan revisi produk 
(berdasarkan saran-saran dan hasil uji coba lapangan utama). (8) Uji coba 
pemakaian dengan 30-100 subyek (9) Revisi produk akhir (10) Produksi 
massal (Membuat laporan mengenai produk pada jurnal, bekerja dengan 
penerbit yang dapat melakukan distribusi secara komersial.) 

 

A. E. Langkah-langkah Pengembangan 

1. 1. Penelitian Pendahuluan 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 2. Perencanaan Pengembangan Model 

a. a. Desain Produk 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam desain produk peneliti mencantumkan model yang akan 

direncanakan. Berikut contoh model yang direncanakan: 

Adapun model yang latihan passing-controlling yang 
direncanakan adalah:  
1. 1) Model Latihan Passing I 
2. 2) Model Latihan Passing II (Dinamis), dan seterusnya. 

 
1. 3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model 

1. 1) Telaah Pakar (Expert Judgement) 

Telaah pakar dalam pengembangan model berguna untuk 

mengevaluasi bagian-bagian dari model yang perlu diperbaiki, 

dihilangkan atau disempurnakan, hal ini dilakukan pada hasil rancangan 

dalam bentuk rancangan tulisan–gambar maupun dari teknik peragaan 

langsung di lapangan saat perancangan model. 

1. 2) Uji Coba Kelompok Kecil (Small Group Try-Out) 

Langkah selanjutnya setelah melakukan telaah pakar yakni 

melaksanakan uji coba kelompok kecil dengan jumlah subjek yang 



ditentukan dalam Borg and Gall. Data hasil uji kelompok ini dihasilkan 

dari catatan lapangan (filed note) dan kuesioner yang diberikan. 

1. 3) Revisi Produk 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan maka 

akan diperoleh catatan lapangan dan hasil kuesioner yang dapat digunakan 

sebagai dasar perbaikan pada produk model yang dikembangkan oleh 

peneliti. 

1. 4) Uji Coba Kelompok Besar (Field Try-Out) 

Setelah melakukan revisi produk maka dilakukan ujicoba 

kelompok besar dengan jumlah subjek yang ditentukan dalam Borg and 

Gall. Uji coba kelompok besar yang dilakukan setelah model dilakukan 

revisi dari hasil uji coba sebelumnya. 

 

1. 5) Revisi Produk 

Hasil kesimpulan dari uji coba lapangan merupakan landasan 

terakhir dari perbaikan dan penyempurnaan produk model. Hasil respon 

dari para siswa setelah melakukan latihan secara langsung diberikan 

sebagai masukan evaluasi perbaikan pengembangan model. Evaluasi 

pada tahapan ini merupakan evaluasi akhir dari model, setelah perbaikan 

sesuai masukan dari uji lapangan, maka produk model dianggap layak 

untuk disebarkan atau digunakan. 

1. 6) Implementasi Model 

Peneliti menjelaskan tentang bagaimana mengimplementasikan 

model yang dianggap final. Pada bagian ini seorang peneliti menjelaskan 

mengenai metode dan instrumen yang digunakan juntuk menguji 

kelayakan dan efektifitas model dengan menyertakan teknik pengujian 

validitas instrumen serta dimungkinkan melakukan pengujian hipotesis, 



maka uji statistik yang digunakan untuk menguji model. 

 

Contoh: 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. A. Hasil Pengembangan Model 

Pada bagian hasil pengembangan model seorang peneliti 

mengungkapkan hasil analisis dari mulai awal hingga menghasilkan 

model final yang disampaikan secara naratif yang didasari oleh 

kebutuhan terhadap model. Berikut contoh eksplorasi inti hasil analisis 

kebutuhan terhadap pengembangan model yang dijelaskan pada tabel 

berikut: 

No Komponen Temuan 
1. Analisis Kebutuhan 

a. a. Wawancara pelatih 
dilakukan di Lapangan SMPN 
17 di Kota X pada November 
2014. 

 
 Pelatih Ekstrakurikuler futsal 

membutuhkan model-model latihan 
passing controlling futsal 

 Perlu adanya media sebagai referensi 
tambahan berupa buku 

 Latihan yang biasanya diberikan 
langsung pada latihan passing 
controlling dengan pergerakan. 

 a. b. Penyebaran angket 
terhadap peserta 
ekstrakurikuler (n=30) dengan 
instrument angket sebanyak 10 
pertanyaan  
 

 Dari hasil analisis kebutuhan 
diperoleh hasil  hasil 63.1% 

2. Validasi Ahli 
a. Validasi Ahli Sepakbola dan 

futsal (n=3) dilaksanakan 
bulan Januari 2015 di Kota X 
dengan instrumen kuesioner 

 
 Dari ketiga ahli sepakbola dan futsal 

diperoleh hasil  hasil 90.8%, 
sehingga model latihan passing 
controlling futsal ini sangat layak 



sebanyak 150 pertanyaan digunakan 
 Dari ketiga ahli sepakbola dan futsal 

diperoleh hasil  masukan bahwa ada 2 
model latihan yang dihapus karena 
teralu sulit, memperhatikan prinsip 
latihan dari yang sederhana ke 
kompleks, pelaksanaan harus jelas dan 
rinci, jarak masing-masing antar 
pemain harus jelas, penggunaan cone 
sebagai tanda sangat penting, pada 
coaching point tambahkan kebenaran 
gerak, playing area dituliskan 
lapangan futsal dan sesuaikan fasilitas 
serta alat yang digunakan. 

 b. Validasi Ahli Media (n=1) 
dilaksanakan bulan Januari 
2015 di Kota X dengan 
instrument kuesioner sebanyak 
20 pertanyaan 

 Dari validasi ahli media diperoleh 
hasil  hasil 72,5%,  sehingga model 
latihan passing controlling futsal ini 
layak digunakan 

 Dari ahli media diperoleh hasil  
masukan bahwa penggunaan jenis 
huruf yang tidak berekor, gambar 
diusahakan berwarna dan tulisan tiap 
bab harus standar dan menarik. 

3.  Uji Coba 
a. Uji Coba Kelompok Kecil 

(n=15) dengan jumlah 
instrumen 112  pertanyaan.  
 
 
 

 
 Dari uji coba kelompok kecil 

diperoleh hasil  79.5%, sehingga 
model latihan passing controlling 
futsal ini layak digunakan 

 Dari uji coba kelompok kecil 
diperoleh hasil  masukan bahwa porsi 
dan durasi latiah perlu ditambah, 
karena dapat meningkatkan 
keterampilan peserta. 

 Dari hasul uji coba kelompok kecil 
diperoleh hasil  catatan lapangan 
(field note) sebagai berikut: (1) 
intensitas melakukan tiap peserta 
harus sama jangan sampai terlalu lama 
menunggu, sehingga timbul rasa 
bosan, (2) jarak passing disesuaikan 



dengan tingkat kesulitan, untuk 
menampakkan hasil passing.  

 b. Uji Coba lapangan (n=45) 
dengan jumlah instrumen 112  
pertanyaan.  

 

 Dari uji coba lapangan diperoleh hasil  
hasil 77.2% , sehingga model latihan 
passing controlling futsal ini layak 
digunakan 

 Dari uji coba lapangan diperoleh hasil  
masukan bahwa porsi dan durasi latiah 
perlu ditambah, karena dapat 
meningkatkan keterampilan peserta. 

 Dari hasul uji coba lapangan diperoleh 
hasil  catatan lapangan (field note) 
sebagai berikut: (1) intensitas 
melakukan tiap peserta harus sama 
jangan sampai terlalu lama menunggu, 
sehingga timbul rasa bosan, (2) jarak 
passing disesuaikan dengan tingkat 
kesulitan, untuk menampakkan hasil 
passing. 

A. B. Efektivitas Model 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan proses dan hasil evaluasi 

keefektifan model berdasarkan data pada saat implementasi model 

dengan menggunakan kriteria evaluasi. Terdapat uji hipotesis jika 

kriteria yang digunakan adalah norma dengan menggunakan desain 

eksperimen, maka hasil pengujian persyaratan analisis statistik dan hasil 

pengujian hipotesis untuk menguji keefektifan model. Berikut 

merupakan contoh inti hasil pengujian efektivitas dari model: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. 1. Hasil Passing-Controlling Futsal 



Berdasarkan hasil uji efektivitas menggunakan uji-t dari 

perbedaan hasil keterampilan dasar passing-controlling futsal antara 

pretest dengan posttest diperoleh harga tO = 4,536 lebih besar dari harga 

tt = 1,711 (pada taraf signifikansi 0,05), maka hipotesis nihil ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan yang signifikan 

antara pretest dan posttest hasil keterampilan dasar passing-controlling 

futsal. 

Dari data penelitian, diperoleh harga rata-rata pretest (x1) = 11.66  

lebih kecil daripada rata-rata posttest (x2) = 13.53. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa, model latihan passing controlling futsal untuk 

anak usia SMP efektif digunakan untuk meningkatkan hasil keterampilan 

passing-controlling futsal. 

 

a. C. Pembahasan 

Pada pembahasan peneliti mengungkapkan faktor pendukung dan 

penghambat dalam mengembangkan model, menguji keefektifan model 

hingga pada tahap diseminasi. Kemudian dijelaskan mengenai kelebihan 

dan kekurangan model.  

 

Contoh: 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

a. A. Kesimpulan 

Peneliti menyampaikan kesimpulan yang menyampaikan model 

yang dihasilkan serta kelayakan dan keefektifan penggunaan model yang 

telah diselesaikan. Berikut contoh kesimpulan inti: 



Dari hasil uji coba lapangan dan pembahasan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa 
a. 1. Berdasarkan hasil evaluasi ahli dan uji coba yang telah dilakukan 

diperoleh model akhir atau final latihan passing controlling futsal ini 
meliputi, (1) Passing controlling I (Passing Statis), (2) Passing 
controlling II (Balance Passing Control),dan seterusnya. 

b. 2. Berdasarkan validasi ahli dan uji coba, telah dihasilkan suatu 
produk model latihan passing controlling futsal ini yang ternyata 
secara keseluruhan layak digunakan pada ekstrakurikuler futsal SMP. 
Hal ini berdasarkan pada pembahasan hasil analisis uji coba produk, 
yang meliputi faktor kemudahan, kemenarikan, kebermanfaatan dan 
keamanan. 

c. 3. Berdasarkan hasil uji efektivitas model, terbukti secara empiris 
bahwa hasil produk yang berupa model latihan passing controlling 
futsal untuk anak usia SMP ini memiliki efektifitas yang sangat baik. 
Hal itu berdasarkan dari hasil tes keterampilan passing controlling 
yang menunjukkan bahwa harga rata-rata hasil posttest lebih besar 
daripada rata-rata hasil pretest. Sehingga dapat dinyatakan bahwa, 
model latihan passing controlling futsal untuk anak usia SMP ini 
efektif digunakan untuk meningkatkan hasil latihan keterampilan 
passing controlling futsal untuk anak usia SMP. 

 

a. B. Implikasi 

Seorang peneliti menyampaikan mengenai konsekuensi logis 

tentang penggunaan model yang dihasilkan bagi peningkatan mutu 

pendidikan saat ini. Berikut contoh implikasi inti: 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian secara menyeluruh 
menunjukkan bahwa, produk model latihan passing controlling futsal 
untuk anak usia SMP ini ternyata secara keseluruhan layak dan efektif 
digunakan pada latihan ekstrakurikuler futsal. Maka, implikasi dari hasil 
temuan tersebut adalah bahwa model latihan passing controlling futsal 
ini hendaknya dapat dipertimbangkan oleh para pengajar atau pelatih 
sebagai panduan alternatif lain atau referensi bagi kegiatan latihan 
passing controlling futsal untuk anak usia SMP, karena efektif digunakan 
untuk meningkatkan hasil keterampilan passing controlling futsal. 
 
a. C. Saran  

Peneliti menyampaikan saran dalam mengembangkan 



model-model pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan melalui 

pendekatan penelitian pengembangan. Berikut merupakan contoh inti 

saran: 

1. 1. Saran Pemanfaatan 
Produk pengembangan ini merupakan pengembangan model 

latihan passing controlling futsal untuk anak usia SMP. Apabila model 
pengembangan model latihan passing controlling futsal ini akan 
dimanfaatkan pada kegiatan ekstrakurikuler futsal di setiap sekolah, 
maka sebaiknya pihak sekolah perlu membantu menyediakan fasilitas 
yang sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan tersebut. Penyediaan 
fasilitas yang dibutuhkan, antara lain yang berkaitan dengan 
pembiayaan, sarana dan prasarana kegiatan yang cukup 
memadai.Selain itu, apabila model latihan passing controlling futsal 
untuk anak usia SMP ini akan dimanfaatkan sebagai panduan pada 
kegiatan ekstrakurikuler futsal di sekolah, maka kepada para pengajar 
atau pelatih ekstrakurikuler futsal sebaiknya lebih meningkatkan 
profesionalitasnya agar penggunaan model ini pada kegiatan 
ekstrakurikuler bisa berlangsung secara efektif dan efisien. 
1. 2. Saran Diseminasi 

Produk pengembangan model latihan passing controlling futsal 
untuk anak usia SMP yang berupa buku panduan ini terbukti secara 
empiris memiliki efektifitas yang sangat baik untuk meningkatkan hasil 
keterampilan passing controlling futsal SMP, maka produk 
pengembangan ini dapat disebarluaskan ke sasaran yang lebih luas, 
khususnya kepada para pengajar atau pelatih ekstrakurikuler futsal 
SMP. Namun sebelum disebarluaskan peneliti memberikan saran, agar 
buku panduan model latihan passing controlling futsal untuk nak usia 
SMP ini perlu diproduksi lebih banyak lagi, sehingga nantinya lebih 
banyak pengajar atau pelatih ekstrakurikuler futsal 
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BAB III 

PENELITIAN TINDAKAN 

(ACTION RESEARCH) 

 

A. Penelitian Tindakan (Action Research) 

Penelitian tindakan adalah cara suatu kelompok dalam 

mengorganisasi suatu kondisi, di mana mereka, dapat mempelajari 

pengalaman mereka, dan membuat pengalaman mereka dapat diakses 

oleh orang lain. Hasil yang diharapkan adalah berupa perbaikan terhadap 

apa yang terjadi dalam pelaksanaan proses pengalaman atau 

pembelajaran (Sukardi, 2012:12) 

 

a) Model Kurt Lewin 

Rancangan model Kurt Lewin merupakan model dasar yang 

kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain. Penelitian tindakan, menurut 

Kurt Lewin, terdiri dari empat komponen kegiatan yang dipandang 

sebagai satu siklus, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting) (Sukamadinata, 

2010:145). Hubungan antara keempat komponen tersebut menunjukkan 

sebuah siklus atau kegiatan yang berulang. "Siklus" inilah yang 

sebetulnya menjadi salah satu ciri utama dari penelitian tindakan, yaitu 

bahwa penelitian tindakan harus dilaksanakan dalam bentuk siklus, bukan 

hanya satu kali intervensi saja. Selain itu Lewin juga menjelaskan bahwa 

penelitian tindakan menggunakan kerangka yang sederhana namun tetap 

kuat berdasarkan pengamatan, berfikir, dan tindakan secara terus 

menerus. Selama tahapan pengamatan digunakan untuk dasar 



 

pengambilan tindakan yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan 

model siklus penelitian tindakan menurut Kurt Lewin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identifying a general or 

intial idea 

2. Recconaissance or fact 

finding 

3. Planning 

4. Take a first action step 

5. Evaluate  

6. Amended plan 

7. Take second action 

step.... 



 

 
Lewin’s Action Research Spiral: Diadaptasi dari Encyclopedia 

of Informal Education dalam Craig A Metler (Action Research: 
Teachers As Researchers In The Classroom, London:2009). 

 

 

b)  Model Calhoun 

Pada model ini dijelaskan dengan garis tebal menunjukkan arah 

utama dari siklus penelitian tindakan melalui fase, dalam urutan numerik. 

Sedangkan garis putus-putus menunjukkan gerakan maju atau mundur 

dalam siklus sebagai penyempurnaan atau klarifikasi informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Select area 

3. Collect data 

5. Organize 

data 

7. Analizee and 

interpret data 

9. Take action 



 

 
 
 
 

Calhoun’s Action Research Cycle: Diadaptasi dari Emily F 

Calhoun. How To Use Action Research In The Self-Renewing School, 
1994 (h.2).  

 

 

c) Model Bachman 

Pada model Bachman penelitian tindakan dilakukan dengan spiral, spiral 

ini menunjukkan bahwa peneliti melakukan pengumpulan informasi, 

merencanakan tindakan, mengamati, dn mengevaluasi tindakan tersebut. 

Langkah berikutnya adalah merefleksikan dengan siklus yang akan 

dibuat berdasarkan wawasan yang diperoleh dari siklus sebelumnya. 

Berikut ini merupakan model spiral penelitian tindakan oleh Lorenz 

Bachman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bachman’s Action Research Spiral: Diadaptasi dari Lorenz 

Bachman. 2001, Opportunities and limitations of participatory, 
Germany (Humboldt University to Berlin).  

 

 

d) Model Riel  



 

Ilmuan yang juga menciptakan model penelitian tindakan adalah 

Margaret Riel, ia menjelaskan bahwa pada penyelesaian masalah melalui 

penelitian tindakan yakni dilakukan menggunakan empat langkah dalam 

setiap siklus, yakni: perencanaan, pengambilan tindakan, pengumpulan 

data, dan refleksi. Berikut ini merupakan bentuk pemecahan masalah 

melalui penelitian tindakan: 

 

 

 

 

 

 

Siklus 1    Siklus 2   

 Siklus 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study and 

Plan 

Study and 

Plan 

 

Study and 

Plan 

 

Take Action 

 

Take Action 

 

Take Action 

Collect and Analyze 

Evidence 

Collect and Analyze 

Evidence 

Collect and Analyze 

Evidence 

Reflect Reflect Reflect 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riel’s Action Research Model: Diadaptasi dari Understanding Action 
Research. 2007. Papperdine University. 

 

e) Model Piggot-Irvine 

Piggot-Irvine memperkenalkan model penetian tindakan secara 

terus menerus, dia menunjukkan langkah-langkah perencanaan yang 

sama, tindakan, dan refleksi pada setiap spiral. Berikut merupakan spiral 

model Piggot-Irvine: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piggot-Irvine’s Research Model: Diadaptasi dari Eillen Piggot-
Irvine, Sustaining Excellence. 2007, (International Electronic Journal 

For Leadership In Learning). 
 

f) Model Kemmis dan Mc Taggart 

Model yang dikemukakan Kemmis & Taggart merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari model Kurt Lewin. Secara mendasar 

tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya. Model ini banyak 



 

dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Kemmis & 

Taggart dapat mencakup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari 

tahap-tahap: perencanaan (plan), pelaksanaan dan pengamatan (act dan 

observe), dan refleksi (reflect) (Sukardi, 2012:8). Tahapan-tahapan ini 

berlangsung secara berulang-ulang, sampai tujuan penelitian tercapai. 

Berikut ini merupakan siklus penetian tindakan menurut Kemmis & 

Taggart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kemmis dan Mc Taggart dalam Sukardi, M. Metode Penelitian 
Pendidikan Tindakan. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2012. 
 

g) Model John Elliot 

Dibandingkan dengan dua model dimuka, yaitu model Kurt 

Lewin dan Kemmis & Mc Taggart, penelitian tindakan model John Elliot 

memiliki kelebihan tampak lebih detail dan terinci dimana setiap siklus 

dimungkinkan untuk dilakukan beberapa aksi, yaitu antara tiga sampai 

lima aksi. Setiap aksi dapat terdiri dari beberapa langkah dalam kegiatan 

belajar mengajar. Kelemahan dari model ini adalah tidak setiap kegiatan 

belajar mengajar terdiri dari beberapa langkah yang detail atau terinci 

(Sukardi, 2012:9). Dalam penelitian tindakan model Eliot ini, setelah 

ditemukan ide dan permasalahan yang menyangkut upaya peningkatan 

secara praktis, kemudian dilakukan tahapan kelapangan. Tujuan 

peninjauan, untuk melakukan semacam studi kelayakan guna 

menyamakan ide utama dan permasalahan yang sesuai dengan kondisi 

lapangan, sehingga diperoleh perencanaan tindakan yang lebih efektif. 

 

h) Model Stringer 

Rancangan penelitian tindakan model Stringer. Model Stringer 

memiliki kerangka dasar yang kuat yang ditandai dengan tiga kata, look 

(melihat atau memandang), think (berpikir), dan act (bertindak) yang 

memberi dasar kepada setiap orang untuk melakukan penyelidikan secara 

langsung dan detail. (Nusa, 2014:33). Berikut ini merupakan siklus 

penelitian tindakan menurut Ernest T. Stringer: 

 

 

 

4. Look 

6. Act  

7. Look 

9. Act  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stringer’s Action Research Interacting Spiral: Ernest 

Stringer Action Research (h.9) Thousand Oask, 2007.  
 

i) Model Ebbut 

 Model Ebbut terdiri atas tiga siklus. Pada tingkat pertama ide 

awal dikembangkan menjadi langkah tindakan satu. kemudian tindakan 

pertama tersebut dimonitor implementasi pengaruhnya terhadap subjek 

yang diteliti. Semua pengaruh tersebut di catat secara sistematis, 

termasuk keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Catatan monitor 

tersebut digunakan sebagian bahan acuan dalam melakukan revisi 

rencana umum tahap kedua. Pada tingkat kedua ini, atas dasar bahan 

acuan tingkat pertama, rencana umum hasil revisi dibuat dan langkah 

tindakan dilaksanakan serta dimonitor efek tindakan yang terjadi pada 

subjek yang diteliti, selanjutnya didokumentasikan efek tindakan tersebut 

secara detail, untuk kemudian di gunakan sebagai acuan masuk ke tingkat 

ketiga atau akhir.Pada tingkatan ini dilakukan tindakan seperti  di tingkat 

sebelumnya dokumentasi efek tindakan, kemudian kembali ketujuan 

1. Look 

 

2. Think 

3. Act  



 

umum penelitian  tindakan, guna mengetahui apakah permasalahan yang 

telah dirumuskan dapat terpecahkan dan tujuan dapat dicapai.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dipilih salah satu model 

tindakan yang relevan sesuai dengan masalah yang dihadapi, yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu model Kemmis & Taggart. Model 

Kemmis & Taggart merupakan pengembangan konsep dasar yang 

diperkenalkan oleh Kurt Lewin, hanya saja komponen acting dan 

observing dijadikan satu kesatuan karena keduanya merupakan tindakan 

yang tidak terpisahkan.  

Untuk mempermudah peneliti maka tahapan dalam penelitian action 

research dapat digambarkan pada contoh bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assesmen awal: 
Pengamatan pendahuluan mengenai kondisi siswa 

dan kelas 
 
 
 
 

 

 

1. Satuan pelajaran 
2. KI,KD, tema 
3. Materi pembelajaran 
4. Langkah-langkah  
    pembelajaran 
5. Persiapan sumber  
    belajar 
6. Pengembangan  
    format pembelajaran 
 
 

REFLEKSI 

TINDAKAN
 

RENCANA 

PENGAMATAN 
1. Melaksanakan  
kegiatan  
    pembelajaran  
    berdasarkan  
    perencanaan 
2. Melakukan  
    pengamatan selama  
    proses pembelajaran  
    dengan tindakan yang  
    dipilih  
3. Mengumpulkan data  
    pelengkap lain yang  
    mendukung proses  
    pembelajaran 
 

PERBAIKAN 

RENCANA 

Melakukan observasi 
terhadap aktivitas 
siswa diisi oleh 
penelitidan guru 
(kolaborator) sesuai 
lembar pengamatan 

 

1. Mengamati  
    perubahan yang  
    terjadi   
    terhadap tindakan  
    guru dan kegiatan  
    siswa setelah  
    diadakan tindakan  
2.  Evaluasi tindakan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kemmis dan Mc Taggart dalam Sukardi, M. Metode Penelitian 

Pendidikan Tindakan. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2012. 
A. Contoh Penelitian Tindakan (Action Research) 

Contoh: 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 
Peneliti mengungkapkan kondisi nyata di lapangan saat ini 

dengan mendeskripsikan tentang harapan dengan kondisi saat ini tersebut 

ke dalam suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan. Berikut 

merupakan contoh inti latar belakang masalah pada penelitian Action 

Research: 

 

TINDAKAN
 

PENGAMATAN 
REFLEKSI 

1. Mengadakan  
    pertemuan antara  
    peneliti dan  
    kolaborator untuk  
    membahas hasil  
    tindakan 
2. Mengevaluasi  
    kegiatan guru yang  
    belum/sudah optimal 
3. Mengevaluasi  
    antusias siswa  
    dalam proses  
    pembelajaran 
4. Mengevaluasi  
    tindakan 
 

1.  Mengamati kegiatan   
     pembelajaran siswa  
     dan siklus  
     perencanaan  
     selanjutnya 
 2. Pengumpulan data  
     tindakan selanjutnya 
 
 

Lanjutkan ke siklus seterusnya / 
Assesmen akhir: 
1.  Diadakan tes mengenai hasil belajar  
2.  Catatan lapangan dan dokumentasi    
  

Merevisi  dan memodifikasi 
pembelajaran sesuai dengan 
hasil tindakan siklus  

Mengaplikasikan pembelajaran 
sesuai dengan rencana  

Harapan: 
Program pendidikan jasmani yang disusun dengan baik 

akan banyak memberikan manfaat yang besar. seperti: 
mempengaruhi nilai akademik, meningkatkan keterampilan 
gerak dan kebugaran jasmani, memperkaya pengetahuan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Fokus Penelitian 
 

Fakta Di Lapangan: 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada proses pembelajaran lari cepat 
pada kelas VII A di SMP Negeri 2 di Kota X bahwa terdapat, sarana prasarana yang 
kurang memadai, banyak siswa yang merasa bosan (siswa ingin segera selesai untuk 
jam pendidikan jasmani), bergurau sendiri (siswa bermain dengan temanya sendiri), 
metode penyampaian materi terkesan biasa dan tidak ada kreatifas untuk mengemas 
metode pembelajaran yang lebih menarik sehingga mengakibatkan  hasil pembelajaran 
pada lari cepat yang tidak  mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan materi yang 
ada.  
 

jalan keluar?? 



 

Peneliti mengungkapkan tentang fokus permasalahan yang akan 

diteliti berdasarkan latar belakang masalah. Fokus penelitian dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan yang menyatakan solusi atau pemecahan 

masalah. Berikut contoh inti fokus penelitian: 

 

 
 
 
 

C. Perumusan Masalah 
 

Perumusalan malah merupakan hasil penjabaran dari fokus 

penelitian. Berikut merupakan contoh inti perumusan masalah: 

 

 

 

 
 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 
 
Kegunaan hasil penelitian menjabarkan tentang kegunaan 

penelitian dalam memberikan solusi alternatif pada masalah yang telah 

ada. Berikut contoh kegunaan hasil penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian diarahkan pada perumusan model pembelajaran lari cepat melalui penerapan 
metode bermain dalam upaya peningkatan hasil belajar  siswa kelas VII A SMP Negeri 2 
di Kota X 

 

1. Apakah melalui metode bermain dapat meningkatkan hasil belajar lari cepat siswa kelas 
VII A SMP Negeri 2 di Kota X? 

2. Bagaimana penerapan metode bermain untuk meningkatkan hasil belajar lari cepat 
pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 di Kota X? 

 
 

Berdasarkan latar belakang dan masalah, hasil penelitian berguna : 
1. Bagi siswa: 

Dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuannya dalam olahraga lari cepat. 
2. Bagi Guru: 

Memberikan pilihan pemecahan masalah dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa 
terhadap pembelajaran lari cepat. 

3. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengembangkan proses 
pembelajaran penjasorkes guna meningkatkan hasil belajar siswa. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh: 
BAB II 

KAJIAN TEORETIK 

 

A. Konsep Penelitian Tindakan 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang konsep metode 

penelitian tindakan yang dilengkapi dengan penjelasan karakteristik 

masing-masing metode penelitian tindakan yang relevan dengan masalah 

yang akan diteliti dan menjelaskan kelebihan metode yang dipilih. 

Berikut merupakan gambaran pemilihan model penelitian tindakan dalam 

pendidikan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Kurt Lewin 

 Model Kemmis 
and Mc Taggart 

 

Model John Elliot 

 
Model Stringer 

 Model Ebbut 

 

Kelebihan dan 
kekurangan tiap 

model 

Model pilihan peneliti 
dan disertakan 

alasan pemilihannya 



 

Berikut merupakan contoh inti pemilihan model penelitian tindakan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Konsep Model Tindakan Yang Dilakukan 

Pada konsep model tindakan yang diteliti, seorang peneliti harus 

mendeskripsikan teori dari pustaka yang relevan dengan permasalahan. 

Setelah menganalisis beberapa konsep maka peneliti melakukan sintesis 

untuk melakukan kerangka tindakan. Dalam tesis minimal 5 rujukan 

konsep dan dalam disertasi minimal 7 rujukan konsep. Berikut contoh 

teori yang relevan dengan kebutuhan dilapangan: 

 
 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dipilih salah satu model tindakan yang relevan sesuai 
dengan masalah yang dihadapi, yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu model Kemmis & 
Taggart. Model Kemmis & Taggart merupakan pengembangan konsep dasar yang diperkenalkan 
oleh Kurt Lewin, hanya saja komponen acting dan observing dijadikan satu kesatuan karena 
keduanya merupakan tindakan yang tidak terpisahkan. Dituangkan dalam bentuk gambar, 
rancangan Kemmis & Taggart akan tampak sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian Tindakan Model Kemmis dan Tanggart. 
Sumber: M. Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Tindakan, 2012.h.8 

 

Teori 
Bermain 1 

Teori 
Bermain 2 

Teori 
Bermain 3 

Teori 
Bermain 4 

Teori 
Bermain 5 

Sintesis 



 

 

 

Maka contoh pemilihan konsep: 

 

 

 

 
 

C. Penelitian Yang Relevan 

Peneliti menjelaskan hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan. Peneletian yang relevan bisa diambil dari 

jurnal atau sumber lain. Pada bagian ini peneliti menjelaskan kedudukan 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang di ambil.  

 

D. Kerangka Teoritis 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang keterkaitan konsep 

atau teori dengan permasalahan penelitian dan pemecahan masalah yang 

dipilih sehingga menghasilkan prosedur tindakan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsep model tindakan dalam pembelajaran atletik pada materi lari cepat adalah 
dengan metode bermain dengan menggunakan alat sederhana dan mengikut 
sertakan seluruh siswa putra dan putri membentuk dan membuat pembelajaran 
lebih aktif, menarik, kreatif, dan efisien untuk meningkatkan hasil belajar lari cepat 
di SMP kelas VII A khususnya di SMP Negeri 2 di Kota X. 
 



 

 
Contoh: 
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Peneliti menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan. Berikut contoh inti tujuan penelitian: 

 

 

 

 
 
 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Peneliti menjelaskan tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. 

Berikut contoh inti tempat dan waktu penelitian: 

 

 

 

 

C. Metode Penelitian 

Peneliti menyampaikan metode penelitian tindakan yang 

digunakan dalam penelitian. Berikut contoh inti metode penelitian: 

 

Bentuk penelitian tindakan dipilih atas dasar pemikiran bahwa guru 
SMP adalah pelaksana pendidikan yang mampu mengidentifikasi 
permasalahan pembelajaran namun memiliki keterbatasan 
kemampuan dalam menyelesaikan masalah khususnya berkaitan 
dengan pembelajaran atletik. Untuk itu, peneliti bermaksud 
melakukan penelitian tindakan yang bekerjasama dengan guru 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode bermain pada pembelajaran 
lari cepat dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa. Maka dirumuskan sejumlah tujuan 
operasional yang sifatnya lebih spesifik. Tujuan operasional tersebut untuk mengetahui: 
1. Bagaimana proses  peningkatan hasil belajar lari cepat siswa kelas VII A di SMP 

Negeri 2 di Kota X melalui metode bermain. 
 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 di Kota X. Alokasi waktu penelitian dilaksanakan 
dengan menyesuaikan jadwal pembelajaran semester Dua pada bulan Januari sampai 
awal Februari 2015. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII A di SMP Negeri 2 di Kota X 
yang berjumlah 34 orang yang terdiri dari laki-laki 16 dan perempuan 18. 

 



 

pelaksana, guru kolaborasi, dan guru mata pelajaran lain untuk 
meningkatkan hasil belajar atletik (materi lari cepat). Obyek 
penelitian ini adalah penerapan metode bermain pada pembelajaran 
atletik lari cepat. 

 

D. Prosedur Penelitian Tindakan 

Peneliti menjelaskan siklus yang dirancang dalam penelitian 

sesuai dengan model tindakan yang dipilih. Berikut merupakan contoh 

inti prosedur pelaksanaan tindakan: 

 

 

 
 

A. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Pada bagian ini peneliti memberikan indikator keberhasilan 

kesesuaian dengan teori yang digunakan sebagai acuan dari model 

tindakan. Indikator keberhasilan dijelaskan secara operasional untuk 

mengetahui keberhasilan setiap siklus. Berikut contoh inti kriteria 

keberhasilan tindakan: 

 

 

 

 

 

 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah model dari Kemmis dan Mc. Taggart berupa satu 
siklus atau putaran kegiatan yang meliputi tahap-tahap rancangan pada setiap putarannya 
yaitu : (1) Perencanaan (plan), (2) Tindakan (action), (3) Pengamatan (observe), (4) 
Refleksi (reflect), dan akan diadakan revisi perencanaan pada siklus ulang jika masih 
diperlukan.  

Untuk mengetahui penguasaan pembelajaran yang diajarkan, kriteria keberhasilan di dalam 
proses pembelajaran sebagai berikut : 
1) Hasil belajar siswa meningkat dalam pendidikan jasmani khususnya dalam materi lari 

cepat melalui metode bermain dalam proses pembelajaranya. 
2) Terjadi interaksi yang kondusif antara siswa dengan siswa , maupun guru dengan siswa. 
3) Guru mampu merencanakan dan menyajikan proses pembelajaran dengan metode 

bermain pada pembelajaran lari cepat. 
4) Suasa belajar mengajar  menjadi lebih menyenangkan, kondusif, aktif dan tidak 

menimbulkan rasa jenuh. 
Penelitian ini dikatakan berhasil apabila : 
1) Sebagian besar (80%) siswa aktif  dan tuntas dalam proses pembelajaran lari cepat. 
2) Hasil belajar siswa meningkat dalam pembelajaran pendidikan jasmani khusunya dalam 

materi lari cepat dengan metode bermain dalam proses pembelajaranya. 
3) Siswa dapat bersosialisi secara baik dengan siswa lain dan guru. 
4) Siswa menjadi termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran lari cepat. 
5) Suasana belajar mengajar lebih kondusif dan menyenangkan. 

 



 

 

 

 

F. Sumber Data 

Peneliti menjelaskan sumber data yang mencakup kolaborator, 

objek penelitian dan sumber data lain. Berikut contoh inti sumber data: 

 
 

 

 

 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menjelaskan kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam 

penelitian tindakan. Kisi-kisi memuat aspek yang diukur dalam model 

tindakan. Berikut contoh kisi-kisi instrumen: 

 

 

 

 
Kisi-Kisi Instrumen Lari Cepat 

VA
RI
AB
EL 

INDIKATOR SUB INDIKATOR 

PENILAIAN 
Tida

k 
bena

r 

Kurang 
benar 

Bena
r 

Lar
i 

1. Sikap start pada aba-
aba “Bersedia”. 

1) Posisi kaki 
 Jarak kaki depan senyaman mungkin dari    

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang dapat menggambarkan 
peningkatan hasil belajar siswa. Adapun data penelitian terdiri dari dua jenis yaitu penelitian 
yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dalam peneltian ini yaitu data 
kuantitatif untuk hasil belajar. Sedangkan data yang bersifat kualitatif yaitu data yang 
mendeskripsikan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa yang 
diperoleh melalui observasi. Sumber data dalam penelitian tindakan ini adalah siswa kelas 
VII A di SMP Negeri 2 di Kota X. 
 



 

Ce
pat 

 
 
 
  

garis start. 
 Lutut kaki belakang menyentuh tanah dengan 

posisi senyaman mungkin  
   

2) Posisi tangan 
 Kedua tangan di tanah sedikit lebar dari  bahu     
 Jari lurus dan rapat membentuk huruf V 

terbalik dan berada sedikit di belakang garis. 
   

3) Posisi tubuh 
 Punggung agak membengkok.    
 Tubuh rileks dan tidak kaku    
4) Posisi kepala 
 Kepala datar dengan punggung    
 Pandangan mata  menatap lurus kebawah.    

2. Sikap start pada aba-
aba “Siap”. 

 

1) Posisi kaki 
 Lutut diangkat keatas    
 Lutut kaki belakang membentuk sudut  antara 

120-140 derajat 
   

2) Posisi tangan 
 Kedua lengan menopang berat badan    
 Posisi tangan lurus    
3) Posisi tubuh 
 Pelari mengangkat panggul sehingga posisi 

panggul lebih tinggi dari pada bahu 
   

 Bahu sedikit kedepan dari kedua tangan    
4) Posisi kepala 
 Kepala rileks.    
 Pandangan kedepan     

3. Sikap start pada aba-
aba “Ya”. 

 

1) Posisi kaki 
 Kaki depan menumpu pada balok start    
 Kaki belakang diayun kedepan dengan cepat    
2) Posisi tangan 
 Angkat kedua tangan dari tanah    
 Ayunkan kedua tangan kedepan bergantian    
3) Posisi tubuh 
 Badan seolah-olah akan jatuh kedepan.    
 Sikap badan condong kedepan    

 4) Posisi kepala 
 Kepala mengikuti posisi tubuh    
 Pandangan mengikuti posisi kepala    



 

4. Sikap Berlari. 

 

1) Posisi kaki 
 Langkah kaki sepanjang mungkin dan 

selanjutnya keseimbangan badan tetap dijaga 
maka kaki gerakannya tetep cepat 

   

 Lari dengan menggunakan ujung kaki    
2) Posisi tangan 
 Gerakan kedua lengan diayun kedepan dan 

belakang 
   

 Jari- jari tangan rileks dan lurus rapat 
membuka 

   

3) Posisi tubuh 
 Berat badan sedikit condong kedepan.    
 Sikap badan rileks    
4) Posisi kepala 
 Kepala lurus kedepan    
 Pandangan mata fokus kedepan    
5) Koordinasi kaki dan tangan 
 Ayunan tangan dan kaki maksimal    
 Ritme ayunan kaki dan tangan seirama.    

5. Sikap Finish. 

 

1) Posisi kaki 
 Lari secepatnya tanpa mengubah sikap lari.    
 Langlah kaki stabil dan panjang.    
2) Posisi tangan 
 Tangan keduanya-duanya diayunkan kebawah 

belakang dengan kecepatan tetap tinggi 
   

 Sikap tangan rileks    
3) Posisi tubuh 
 Dada dicondongkan kedepan    
 Dada diputar dengan ayunan tangan kedepan 

atas sehingga bahu sebelah maju kedepan 
kecepatan tetap tinggi dan pandangan lurus 
kedepan. 

   

4) Posisi kepala 
 Posisi kepala mengikuti putaran dada    
 Pandangan mengikuti kepala    

JUMLAH    
 
2. Jenis Instrumen 



 

Pada bagian ini menjelaskan jenis instrumen yang digunakan 

sebagai alat pengambilan data dalam tindakan penelitian. Instrumen dapat 

berupa tes lari cepat, observasi , dan catatan lapangan. 

 

3. Validasi Instrumen 

Peneliti menjabarkan teknik yang digunakan untuk pengujian 

validitas instrumen. Berikut contoh validasi instrumen: 

 

 

 

H. Validasi Data 

Peneliti menjelaskan teknik yang digunakan disertai dengan 

prosedur dan pakar yang telah menelaah model tindakan. Untuk 

memvalidasi dilakukan triangulasi data. Berikut contoh inti validasi data: 

 

 

I. Teknik Analisis Data 

Peneliti mendeskripsikan teknik analisis data yang meliputi 

analisis data dengan statistika deskriptif dan analisis data secara 

kualitatif. Analisi data dengan statistika deskriptif disajikan dalam bentuk 

tabel atau grafik. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan informasi yang digunakan sebagai data selama 

pengumpulan data dan setelah data terkumpul.  

 
Contoh: 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Instrumen tes hasil belajar lari cepat harus divalidasi terlebih dahulu agar bisa digunakan. 
Proses validasi instrumen menggunakan expert judgement. Pakar yang dilibatkan dalam 
proses validasi terdiri dari 3 orang pakar yang terdiri dari 1 pakar atletik/pelatih lari cepat, 1 
pakar pembelajaran/guru olahraga dan 1 dosen. 

 

Validasi data menggunakan triangulasi yang terdiri dari wawancara, observasi, dan angket. 
Wawancara dilakukan dengan guru kolaborator yang menerapkan metode bermain. 



 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menyajikan secara menyeuruh tentang 

pelaksanaan dan hasil dari siklus. Peneliti harus menjelaskan adanya 

perbedaan tindakan dengan kegiatan yang selama ini digunakan. Pada 

bagian refleksi berisi tentang aspek yang mendukung tercapainya standar 

yang terdapat pada indikator keberhasilan. Selain itu peneliti 

memaparkan tentang perubahan atau kemajuan yang terjadi pada objek 

penelitian. Data disajikan dalam bentuk tabel aau bagan untuk 

mempermudah untuk mengetahui adanya perubahan yang terjadi. Berikut 

merupakan contoh inti deskripsi hasil penelitian: 

1. Deskripsi data awal proses pembelajaran lari cepat sebelum 
menggunakan penerapan metode bermain  
 

Tabel Data Awal Hasil Belajar Lari Cepat 

No Nama Siswa L
/P 

Indikator  

Jumlah 
 

Nilai 
Start Berlari Finish 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 X1 L √  √ √ √ √  √ √ √  √   
2 X2 L √ √  √  √ √ √ √  √ √   

 TOTAL   
 JUMLAH RATA-RATA KELAS   
 JUMLAH SISWA YANG TUNTAS   
 JUMLAH SISWA YANG TIDAK TUNTAS   
 PERSENTASE KELULUSAN   
 
2. Deskripsi Siklus I  
a. Tahap Perencanaan 

Sebelum melaksanakan kegiatan tindakan, peneliti membuat 
desain  pembelajaran yang dirancang peneliti bekerja sama dengan guru. 
Adapun desain pembelajaran yang dirancang peneliti mengikuti format 
Rencana Pembelajaran yang dikutip dari buku pengembangan silabus 
melalui kurikulum KTSP yang dikembangkan oleh sekolah tersebut serta 
model pembelajaran yang digunakan. Desain dibuat berdasarkan hasil 
observasi data awal proses pembelajaran pendidikan jasmani olahraga 



 

dan kesehatan khususnya materi lari cepat pada siswa kelas VII A SMP 
Negeri 2 di Kota X.  

 
 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 
Dalam tahapan ini peneliti bersama guru pelaksana melaksanakan 

pembelajaran dengan menerapkan metode bermain dengan menggunakan 
beberapa jenis permainan dalam upaya peningkatan hasil belajar pada  
materi  lari cepat. Pembelajaran pada siklus I ini diharapkan siswa dapat : 
1) dapat menjelaskan teknik lari cepat. 2) dapat memperagakan contoh 
lari cepat. 3) meningkatkan hasil belajar lari cepat. Pembelajaran 
dilakukan pada Jum at, 9 dan 16 Januari 2015 pertemuannya dimulai 
pukul 06.30-07.50 WIB yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, 
kegiatan akhir/penutup. 
a) Kegiatan Awal  

Untuk apersepsi, guru mengkondisikan kelas kemudian dilanjutkan 
dengan kegiatan berupa pembiasaan sikap moral, agama, yang terdiri dari 
duduk dengan tertib di tempatnya masing-masing, berdo’a, mengucap 

salam, mengabsen. Tanya jawab dilakukan guru untuk mengetahui 
pengetahuan awal siswa. Selanjutnya guru menyampaikan pokok materi 
yang di pelajari dan menginformasikan kompetensi dasar serta tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai siswa dalam pembelajaran. Kemudian 
setelah selesai menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan, anak 
disuruh ke lapangan untuk melaksanakan praktek gerakan lari cepat ke 
dalam bentuk permainan. Sesampai di lapangan siswa langsung 
melakukan pemanasan berupa lari 3 keliling lapangan, kemudian setelah 
lari anak-anak membuat barisan 3 bersab rentangkan lengan selanjutnya 
melakukan peregangan  dengan tujuan agar otot-otot yang akan 
digunakan bergerak nantinya siap dan untuk  mencegah timbulnya cidera. 
Peregangan dilakukan mulai otot leher kemudian turun ke bahu, 
punggung, pinggang, panggul, paha, betis, kaki dan dilajutkan dengan 
permainan kecil yang menuju ke inti permainan. 
b) Kegiatan Inti  

Inti 1, Permainan ke 1 lomba start, untuk permainan lomba start, 
siswa membentuk 4 barisan (kelompok) berbanjar putera dan puteri 
dicampur dengan jumlah personil sama yaitu 8 siswa, guru memberikan 
contoh, gerakan start yang benar mulai dari sikap ”bersedia” sampai 

dengan ”yaa” sampai dengan lari kedepan kira 20 meter kemudia kembali 
kegaris start dan menepuk bahu siswa,  selajutnya secara bergantian yang 
sudah melakukan start tersebut langsung berlari kebelakang dan 



 

dilakukan secara berurutan untuk siswa berikutnya. Kelompok yang 
paling duluan selesai maka kelompok itulah yang menang. 2 kelompok 
yang tercepat disebut sebagai pemenang dan 2 kelompok lainya disebut 
kelompok yang kalah. Kelompok yang menang mendapatkan 
penghargaan dan kelompok yang kalah mendapatkan hukuman yaitu 
melakukan squat jump sebanyak lima kali. Dan selanjutnya permainan  
ke 2 adalah hitam dan hijau, untuk permainan hitam dan hijau, siswa 
membentuk 2 kelompok putera dan puteri dicampur dengan jumlah 
personil sama kemudian tiap kelompok baris berbanjar dan guru olahraga 
memberikan aba-aba hijau atau hitam, apabila yang disebut hitam maka 
kelompok hijau harus mengejar kelompok  hitam sampai tersentuh dan 
ada batasnya apabila sampai batas yang ditentukan siswa tidak tersentuk 
maka yang mengejar harus menggedong yang dikejar dan sebaliknya. 
Selanjutnya permainan ke 3 yaitu menapaki lingkaran dimulai, anak-anak 
dibagi 4 kelompok baik putera maupun puteri digabung dimana setiap 
kelompok terdiri dari 8 siswa, kemudian setiap kelompok berdiri di 
belakang model permainan yang sudah disipakan terdapat 4 model 
lintasan yang harus dilalui oleh tiap kelompok. Apabila kelompok 1 
berada pada model 1 maka secara bergantian akan berputar ke model 
yang ke 2 dan selanjutnya sampai tiap kelompok merasakan 4 model 
lintasan tersebut. 

Inti 2, Pelaksanaan tes siklus I dilaksanakan di lapangan sekolah 
yang sudah tersedia untuk melakukan tes lari cepat. Sebelumnya guru 
menyiapkan tempat dan peralatan yang akan digunakan tes di bantu oleh 
beberapa siswa, antara lain menyiapkan meteran, dan lintasan lari. Guru 
dan observer melakukan proses penilaian dimana telah diberikan lembar 
penilaian, kelompok pertama 4 orang sudah berada di garis start, yang 
melakukan tes kelompok putera terlebih dahulu kemudian baru kelompok 
puteri. Observer dan guru kolaborator mulai mengamati saru per satu 
peserta tes dari mulai start, apakah sudah benar startnya, misalnya pada 
saat sikap bersedia; a). Posisi kaki b). posisi tangan, c). posisi tubuh, dan 
d). posisi kepala, 2) pada saat sikap siap; a). Posisi kaki b). posisi tangan, 
c). posisi tubuh, dan d). posisi kepala, 3) pada saat sikap yaa; a). Posisi 
kaki,  b). posisi tangan, c). posisi tubuh, dan d). posisi kepala,  4) 
Kemudian pada saat sikap berlari; a). Posisi kaki,  b). posisi tangan, c). 
posisi tubuh, d). posisi kepala, dan e). koordinasi tangan dan kaki, 5) 
pada saat sikap memasuki garis finish; a). Posisi kaki b). posisi tangan, 
c). posisi tubuh, dan d). posisi kepala. 

Dalam pelaksanaan tes siklus I ini masih banyak ditemukan anak-
anak yang menunjukkan kesalahan dalam melakukan lari cepat adalah 



 

gerakan start bersedia masih ada yang siswa yang salah satu kakinya 
tidak menyentuh tanah, dan ada yang mencuri start, dalam sikap berlari 
ada beberapa siswa yang tidak maksimal dalam mempergunakan ayunan 
tangan dengan maksimal dan lari tidak menggunakan ujung kaki dalam 
pendaratan ke tanah  dan dalam sikap masuk finish masih ada siswa 
dalam memasuki finish malah memperlambat dalam berlari dan tidak 
memasukkan dada terlebih dahulu.  
c)    Kegiatan Akhir/penutup  

Guru memberikan gerakan pendinginan (colling down) berupa 
gerakan-gerakan ringan yaitu : anak-anak membentuk 3 barisan dengan 
jarak satu lengan, putera dan puteri dipisah, kemudian kedua tangan 
memegang bahu teman di depannya dan melakukan pemijatan pelan-
pelan, kemudian balik kanan melakukan hal yang sama, gerakan 
berikutnya  memukul dengan jari rapat ke bahu sampai ke punggung 
dengan pukulan pelan-pelan, kemudian balik kanan melakukan hal yang 
sama. Kemudian anak-anak duduk dengan santai mendengarkan arahan 
guru. 

Sebagai akhir kegiatan guru memberikan evaluasi tentang tujuan 
dan kegunaan dari rangakain kegiatan awal dan inti sampai gerakan 
pendinginan dalam pelajaran hari ini. Akhirnya guru menutup 
pembelajaran dengan do’a bersama dan ucapan salam. 
c. Tes dan Observasi Siklus I  

Berdasarkan hasil observasi terhadap implementasi tindakan pada 
siklus I, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti dan 
kolabolator mengamati jalannya kegiatan melalui observasi untuk melihat 
apakah tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan rencana, bagaimanakah 
hasil belajar lari cepat setelah tindakan dengan dilakukan beberapa 
permainan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Adapun fokus 
pengamatan melaui observasi dalam upaya peningkatan hasil belajar 
siswa melalui penerapan metode bermain adalah sebagai berikut : 

 
Tabel Instrumen Hasil Belajar Lari Cepat 

VA
RI
AB
EL 

INDIKATOR SUB INDIKATOR 

PENILAIAN 
Tida

k 
bena

r 

Kuran
g 

benar 
Benar 

Lar
i 

Ce

6. Sikap start pada aba-
aba “Bersedia”. 

5) Posisi kaki 
 Jarak kaki depan senyaman mungkin dari 

garis start. 
   



 

pat 

 

 Lutut kaki belakang menyentuh tanah dengan 
posisi senyaman mungkin  

   

6) Posisi tangan 
 Kedua tangan di tanah sedikit lebar dari  bahu     
 Jari lurus dan rapat membentuk huruf V 

terbalik dan berada sedikit di belakang garis. 
 

   

7) Posisi tubuh 
 Punggung agak membengkok.    
 Tubuh rileks dan tidak kaku    
8) Posisi kepala 
 Kepala datar dengan punggung    
 Pandangan mata  menatap lurus kebawah.    

7. Sikap start pada aba-
aba “Siap”. 

 

5) Posisi kaki 
 Lutut diangkat keatas    
 Lutut kaki belakang membentuk sudut  antara 

120-140 derajat 
   

6) Posisi tangan 
 Kedua lengan menopang berat badan    
 Posisi tangan lurus    
7) Posisi tubuh 
 Pelari mengangkat panggul sehingga posisi 

panggul lebih tinggi dari pada bahu 
   

 Bahu sedikit kedepan dari kedua tangan    
8) Posisi kepala 
 Kepala rileks.    
 Pandangan kedepan     

8. Sikap start pada aba-
aba “Ya”. 

 

5) Posisi kaki 
 Kaki depan menumpu pada balok start    
 Kaki belakang diayun kedepan dengan cepat    
6) Posisi tangan 
 Angkat kedua tangan dari tanah    
 Ayunkan kedua tangan kedepan bergantian    
7) Posisi tubuh 
 Badan seolah-olah akan jatuh kedepan.    
 Sikap badan condong kedepan    

 
 

8) Posisi kepala 
 Kepala mengikuti posisi tubuh    
 Pandangan mengikuti posisi kepala    



 

9. Sikap Berlari. 

 

6) Posisi kaki 
 Langkah kaki sepanjang mungkin dan 

selanjutnya keseimbangan badan tetap dijaga 
maka kaki gerakannya tetep cepat 

   

 Lari dengan menggunakan ujung kaki    
7) Posisi tangan 
 Gerakan kedua lengan diayun kedepan dan 

belakang 
   

 Jari- jari tangan rileks dan lurus rapat 
membuka 

   

8) Posisi tubuh 
 Berat badan sedikit condong kedepan.    
 Sikap badan rileks    
9) Posisi kepala 
 Kepala lurus kedepan    
 Pandangan mata fokus kedepan    
10) Koordinasi kaki dan tangan 
 Ayunan tangan dan kaki maksimal    
 Ritme ayunan kaki dan tangan seirama.    

10. Sikap Finish. 

 

5) Posisi kaki 
 Lari secepatnya tanpa mengubah sikap lari.    
 Langlah kaki stabil dan panjang.    
6) Posisi tangan 
 Tangan keduanya-duanya diayunkan kebawah 

belakang dengan kecepatan tetap tinggi 
   

 Sikap tangan rileks    
7) Posisi tubuh 
 Dada dicondongkan kedepan    
 Dada diputar dengan ayunan tangan kedepan 

atas sehingga bahu sebelah maju kedepan 
kecepatan tetap tinggi dan pandangan lurus 
kedepan. 

   

8) Posisi kepala 
 Posisi kepala mengikuti putaran dada    
 Pandangan mengikuti kepala    

JUMLAH    
 



 

Keterangan: 

Ket : NA = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜 汩 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 X 100%  

d. Hasil Tes dan Observasi Siklus I  
 Bagian ini merupakan paparan tentang data hasil tes siklus I dan 
hasil pengamatan menggunakan lembar observasi selama siklus I yang 
nantinya akan menjadi dasar perencanaan untuk penetapan revisi 
tindakan yang akan dilakukan pada siklus II. 
 

Tabel Hasil Observasi Lari Cepat Siklus I 
N
O 
 

NAMA L/
P 

                        PENILAIAN 
JUML

AH 

 
Hasil Lari Cepat NILAI 

“Bersedia”  “Siap” “Ya” “Berlari” “Finish”  
1 X1 L 19 22 20 23 20 104 82,5 
2 X2 L 21 21 20 23 22 107 84,9 
3 X3 P 18 18 20 21 18 95 75,3 

Jumlah  

  
Nilai Rata-Rata 
Jumlah Siswa Tuntas 
Jumlah Siswa  Tidak Tuntas 
Persentase Ketuntasan 
 

 



 

Tabel Distribusi Hasil Belajar Lari Cepat Siklus I 
No Nilai F % S X F 
1 51-60 5 14,8 255 
2 61-70 4 11,8 244 
3 71-80 11 32,3 781 
4 81-90 14 41,1 1134 

Jumlah  34 100 2415 

Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
sebanyak 12 siswa (35,29%) siswa belum mencapai batas ketuntasan 
minimal 75,00. Sedangkan siswa yang sudah mencapai batas ketuntasan 
minimal adalah sejumlah 22 siswa (64,71%). Data tersebut dapat 
disajikan pada tabel berikut: 

Tabel Hasil Ketuntasan Belajar Lari Cepat Pada Siklus I 
No Ketuntasan KKM F % 
1. Tuntas ˃ 75,00 22 64,71 
2. Tidak Tuntas ˂ 75,00 12 35,29 
 Jumlah  34 100 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Diagram Histogram berikut: 
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Grafik Data Siklus I 

a. Data  Kualitatif Hasil Pengamatan Catatan Lapangan Siklus I  
Pengamatan dilakukan oleh peneliti.dari pengamatan ini 

dihasilkan catatan lapangan (CL). Hasil pengamatan catatan lapangan 
pada penerapan metode bermain. Pada saat memasuki jam pelajaran 
penjasorkes nampak siswa bersemangat dan memasuki kelas, setelah itu 
guru memasuki kelas tersebut dan menyuruh siswa berdoa, sesudah itu 
guru mengapsensi siswa dan menjelaskan materi yang akan disampaikan 
dan siswa disuruh kelapangan setelah sampai di lapangan olahraga anak-
anak berbaris berbentuk 4 bersap dengan memakai seragam lengkap, 
biasanya ada beberapa yang terlambat, bahkan ada yang tidak  
mengenakan seragam olah raga yang rapi. Tapi setelah beberapa 
pertemuan dengan penerapan metode bermain tidak ada siswa yang 
terlambat mengikuti pelajaran penjas berbaris di lapangan tepat waktu 
dan siap  menerima materi yang ada, dilanjutkan dengan mengecek 
kondisi fisik termasuk kerapian rambut dan kuku setelah selesai 
mengecek guru menyuruh siswa untuk pemanasan berupa lari 3 keliling 
lapangan, kemudian setelah lari anak-anak membuat barisan 3 bersab 
rentangkan lengan selanjutnya melakukan peregangan dengan tujuan agar 
otot-otot yang akan digunakan bergerak nantinya siap dan untuk  
mencegah timbulnya cidera. Peregangan dilakukan mulai otot leher 
kemudian turun ke bahu, punggung, pinggang, panggul, paha, betis, kaki 
dan dilajutkan dengan permainan kecil yang menuju ke inti permainan. 
 Pada permainan pemanasan sebelum ke inti permainan mencari 
pasangan, adanya komunikasi antara siswa dan guru dan siswa dengan 
siswa karena pada permainan ini bukan hanya guru saja yang antusias 
dan semangat ternyata siswa juga lebih semangat melaksanakan 
permainan ini terbukti ada siswa yang bertanya pada guru tentang 
peraturan dan hukuman jika ada kelompok yang kalah dalam permainan 
ini. 

Ternyata dengan metode bermain ini siswa dapat bekerja sama 
dan saling toleransi dalam melakukan permainan terbukti pada permainan 
lomba start, dalam permainan lomba start menekan kan pada gerakan 
start siswa supaya dalam melakukan start tidak ada yang salah, dalam 

Nilai 



 

permainan ini banyak siswa yang masih melakukan gerakan start dengan 
terburu-buru dan ada yang salah dan tidak mengunakan tehnik dengan 
benar. Sesudah itu siswa melakukan permainan yang kedua yaitu 
permainan hitam dan hijau, permainan ini bertujuan untuk bereaksi 
secara cepat pada aba-aba start. dalam permainan ini siswa sangat 
antusias sekali dalam melakukan permainan ini soalnya kelompok yang 
kalah mendapat hukuman. Sementara teman-temannya bersoraku-sorak 
memberikan semangat agar kelompok meraka dapat memenangkan 
permainan tersebut. Dalam permainan hitam dan hijau masih ada 
beberapa siswa yang apabila disebutkan nama kelompoknya malah tidak 
mengejar ataupun berlari terlalu terpaku. Dan untuk permainan menapaki 
lingkaran permainan ini bertujuan untuk berlari mengunakan ujung kaki 
waktu pendaratan ke tanah dan dalam permainan ini banyak siswa yang 
dalam penerapannya kaki tidak masuk kedalam lingkaran dan terkadang 
ada siswa yang malah melewati lingkaran-lingkaran yang telah tersedia. 

Tampaknya dengan metode bermain pelajaran yang tadinya 
membosankan berubah menjadi menyenangkan tidak ada yang 
meninggalkan kelas tanpa seijin guru dan tidak ada yang bermain secara 
individu, semua tampak tertib, tidak ada yang berebut untuk bermain 
terlebih dahulu dan menggunakan alat yang disediakan karena metode 
bermain ini anak-anak merasa senang, gembira, tanpa beban, ada 
kompetisi, dan di dalam permainan itu tampa disadari anak dilatih start, 
bereaksi, lari dengan mengunakan ujung kaki.  
 Setelah permainan usai siswa melakukan test siklus pertama 
dengan tertib dan mempraktekan apa yang telah dipelajari selama ini, 
dengan antusiasi siswa melakukan tes ini walau ternyata masih ada siswa 
yang ragu dan belum percaya diri dalam berlari dan mendengarkan aba-
aba, pada saat meletakkan kaki kanan atau kiri yang didepan, atau pada 
saat melakukan aba-aba ya masih ada siswa yang mendahului dan ada 
yang terlambat untuk lari banyak koreksi pada siklus pertama. 
Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I tentang  kegiatan 
pembelajaran secara keseluruhan, guru telah melakukan kegiatan 
pembelajaran secara ideal, akan tetapi ada catatan dari kolabolator yaitu 
peneliti harus lebih memperhatikan kondisi kelas ketika siswa mengikuti 
permainan agar lebih tertib dan teratur supaya tercapai tujuan 
pembelajaran. Selain itu, peneliti harus lebih kreatif dalam menyajikan 
permainan sehingga lebih bervariasi dan dapat memberikan motivasi 
belajar kepada siswa.  
e. Refleksi Tindakan Siklus I 



 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menghitung 
data hasil penelitian, guru dan observer  melakukan refleksi serta diskusi 
guna membahas permasalahan yang berhubungan dengan tindakan yang 
telah dilakukan oleh guru. Terlihat pada siklus I masih banyak 
kekurangan baik dari guru maupun dari siswa. 
 Berdasarkan pengamatan observer diperoleh pada saat  tes siklus I 
dilakukan ada beberapa siswa yang melakukan kesalahan. Posisi start 
beberapa siswa ragu dalam menempatkan kaki mana yang menjadi 
langka awal dan tumpuhan dan pada saat aba-aba ya masih ada  beberapa 
siswa yang mendahului  dan ada yang terlambat untuk lari. 

 Pada saat lari pandangan siswa  yang tunduk ke bawah dan ada 
pula yang melihat kesamping teman langkah kaki dan jangkauan siswa 
masih pendek dan rapat. Pada saat posisi badan memasuki garis finish 
ada beberapa siswa melakukan kesalahan yaitu dengan melompat bukan 
memutar bahu atau membusungkan dada tapi melompat dan malah 
memperlambat kecepatan berlari. 
 Hasil evaluasi penerapan metode bermain untuk meningkatkan 
hasil belajar pada pembelajaran lari cepat pada siklus I ini masih terlihat 
sangat rendah. Namun demikian ada hal yang menggembirakan peneliti 
yaitu anak-anak tampak sangat menikmati permainan pada metode  yang 
digunakan dalam pembelajaran ini. Berdasarkan data tersebut diperoleh 
hasil penelitian bahwa pada siklus I belum memenuhi kriteria 
keberhasilan dari hasil intervensi yang diharapkan. Untuk itu perlu 
ditingkatkan lagi pembelajaran dan latihan dalam upaya meningkatkan 
hasil belajar yang lebih optimal. Dan perlu ditingkatkan lagi agar siswa 
lebih dilibatkan lagi dalam interaksi pembelajaran lari cepat. 
 Untuk itu, maka penelitian memutuskan untuk melanjutkan 
tindakan dalam pembelajaran melalui penerapan metode bermain pada 
siklus ke II dengan permainan-permainan yang lain sesuai dengan 
kebutuhan siswa untuk meningkatkan hasil belajar. 

Berdasarkan data catatan lapangan di atas menunjukkan bahwa 
dalam pelaksanaan tindakan siklus I ini siswa secara keseluruhan 
menikmati permainan, akan tetapi masih banyak yang melanggar 
peraturan yang dibuat oleh guru dan peneliti yang telah disepakati 
bersama, untuk itu di siklus II nanti harus ditingkatkan lagi sesuai yang 
diharapkan. 
 
3. Deskripsi Siklus II 
a. Tahap Perencanaan 



 

Kegiatan ini berawal dari pembahasan hasil observasi siklus I dan 
pengamatan langsung selama proses pembelajaran lari cepat dengan 
metode bermain dan diskusi dengan guru pelaksana, guru kolabolator, 
sampai dengan penetapan revisi tindakan yang akan dilakukan pada  
siklus II. Sebagaimana dikemukakan di atas yakni hasil observasi siklus 
I, bahwa, untuk Posisi start beberapa siswa ragu dalam menempatkan 
kaki mana yang menjadi langkah awal dan tumpuhan dan pada saat aba-
aba ya masih ada  beberapa siswa yang mendahului  dan ada yang 
terlambat untuk lari. 
 Pada saat lari pandangan siswa  yang tunduk ke bawah dan ada 
pula yang melihat kesamping teman langkah kaki dan jangkauan siswa 
masih pendek dan rapat. Pada saat posisi badan memasuki garis finish 
ada beberapa siswa melakukan kesalahan yaitu dengan melompat bukan 
memutar bahu atau membusungkan dada tapi melompat dan malah 
memperlambat kecepatan dalam berlari. 

Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti, guru pelaksana, dan 
guru kolabolator dan juga berdasarkan observasi selama siklus I yang 
menunjukkan masih adanya siswa yang belum sesuai dengan apa yang 
diharapkan  maka peneliti merencanakan melakukan tindakan pada  
siklus II. Hal ini bertujuan agar peningkatan hasil belajar yang 
diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan 
pembelajaran pada siklus II ini lebih menitik beratkan pada perbaikan-
perbaikan kesalahan gerakan yang sering dilakukan oleh siswa dan 
menyempurnakanya. 

Sebagaimana pada siklus I sebelum melaksanakan kegiatan / aksi, 
peneliti membuat desain pembelajaran yang dirancang peneliti bekerja 
sama dengan guru pelaksana serta guru kolaborator. Desain di buat 
berdasarkan hasil observasi data siklus I proses pembelajaran lari cepat  
kelas VII A SMP Negeri 2 di Kota X. 
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan tindakan untuk siklus II ini dilakukan pada  Jum at , 23 
dan 30 Januari 2015 pada pukul 06.30-07.50 WIB, yang terdiri dari 
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pembelajaran pada siklus 
II ini diharapkan agar siswa melakukan perbaikan-perbaikan kesalahan 
gerakan yang sering dilakukan oleh siswa yaitu pada saat start, berlari 
dan memasuki finish. 
a) Kegiatan Awal  

Pada kegiatan awal ini seperti biasa untuk apersepsi guru 
mengkondisikan kelas kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berupa 
pembiasaan sikap moral, agama, yang terdiri dari duduk dengan tertib di 



 

tempatnya masing-masing, berdo’a, mengucap salam, mengabsen. 

Selanjutnya guru menyampaikan pokok materi yang dipelajari dan 
menginformasikan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang 
ingin dicapai siswa dalam pembelajaran. Kegiatan awal ini dilaksanakan 
di ruang kelas VII A untuk menjelaskan materi yang akan diberikan pada 
hari ini.  

Kemudian setelah selesai menjelaskan materi di ruang kelas 
tentang permainan atletik lari cepat, anak disuruh kelapangan untuk 
melaksanakan praktek gerakan lari cepat yang dikonversikan ke dalam 
permainan yang dirancang sedemikian rupa. Sesampai di lapangan 
langsung melakukan pemanasan berupa lari 3 keliling lapangan, 
kemudian setelah lari anak-anak membuat barisan 4 bersab rentangkan 
lengan selanjutnya melakukan peregangan  dengan tujuan agar otot-otot 
yang akan digunakan bergerak nantinya siap dan untuk mencegah 
timbulnya cidera. Peregangan dilakukan mulai otot leher kemudian turun 
ke bahu, punggung, pinggang, panggul, paha, betis, kaki dan dilanjutkan 
sedikit permainan kecil yang menuju ke permainan inti. 
b) Kegiatan Inti  

Inti 1, Permainan ayunan tongkat, untuk permainan ayunan 
tongkat, anak-anak di bagi 4 kelompok putera dan puteri digabung sama 
banyak yaitu masing-masing kelompok terdiri dari 8 siswa, peneliti 
membantu guru pelaksana untuk menyiapkan alat, mulai dari menyiapkan 
tongkat, sampai lintasannya sampai dengan jarak 20 m. Setiap 3 siswa 
memegang 2 tongkat yang dipegang pada kedua tangan kiri dan kanan 
dan siswa berada pada garis start kemudian apabila ada peluit panjang 
kelompok yang paling depan jalan sambil mengayunkan kedua tongkat 
secara bersama dan seirama kemudian sampai kembali ke garis start dan 
dilanjutkan kelompok selanjutnya. Permainan ini bertujuan untuk melatih 
siswa agar dapat berlari menggunakan ayunan tangan yang benar dan 
maksimal. Permainan selajutnya adalah permainan kejar mengejar, siswa 
dibagi menjadi 4 kelompok yang tiap kelompok terdiri dari 8 orang, 
secara bergantian tiap 1 kelompok masuk kedalam area permainan yang 
telah disediakan lalu berbaris ditepi lintasan yang ada, ketiga ada peluit 
panjang lari sesuai dengan lintasan yang ada dan jangan sampai siswa 
bisa kesentuh dengan siswa yang ada dibelakang dan yang berlari 
menyentuh siswa yang ada di depannya. Setelah itu untuk permainan 
terakhir siswa melakukan permainan memindahkan bola kecil, siswa 
dibagi dalam 4 kelompok yang tiap kelompoknya terdiri atas 8 orang 
putra dan putri, selanjutnya siswa berada dibelakang garis start yang 



 

didepanya ada bola kecil yang harus diambil satu persatu sampai bola itu 
sampai habis. 

Inti 2, Setelah melakukan permainan memindahkan bola kecil 
siswa melakukan tes siklus II Sebelum melakukan tes, guru menjelaskan 
kriteria-kriteria yang akan dinilai kepada anak-anak, bahwa kiterianya 
adalah : 1) pada saat sikap bersedia; a). Posisi kaki b). posisi tangan, c). 
posisi tubuh, dan d). posisi kepala, 2) pada saat sikap siap; a). Posisi kaki 
b). posisi tangan, c). posisi tubuh, dan d). posisi kepala, 3) pada saat sikap 
yaa; a). Posisi kaki,  b). posisi tangan, c). posisi tubuh, dan d). posisi 
kepala,  4) Kemudian pada saat sikap berlari; a). Posisi kaki,  b). posisi 
tangan, c). posisi tubuh, d). posisi kepala, dan e). koordinasi tangan dan 
kaki, 5) pada saat sikap memasuki garis finish; a). Posisi kaki b). posisi 
tangan, c). posisi tubuh, dan d). posisi kepala. 

Pada tes siklus II ini berjalan dengan baik dan lancar dan dalam 
siklus II ini banyak terjadi perubahan yang signifikan diantaranya siswa 
sudah melakukan start dengan baik dan benar, pada saat berlari sudah 
menggunakan ujung kaki waktu pendaratan dan pada saat mamasuki 
garis finish mempercepat gerakan berlari. 
c) Kegiatan Akhir/penutup  

Guru memberikan gerakan pendinginan (colling down) berupa 
gerakan-gerakan ringan yaitu : anak-anak membentuk 3 barisan dengan 
jarak satu lengan, putera dan puteri dipisah, kemudian kedua tangan 
memegang bahu teman di depannya dan melakukan pemijatan pelan-
pelan, kemudian balik kanan melakukan hal yang sama, gerakan 
berikutnya  memukul dengan jari rapat ke bahu sampai ke punggung 
dengan pukulan pelan-pelan, kemudian balik kanan melakukan hal yang 
sama. Kemudian anak-anak duduk dengan santai mendengarkan arahan 
guru. 

Sebagai akhir kegiatan guru memberikan evaluasi tentang tujuan 
dan kegunaan dari rangakain kegiatan awal dan inti sampai gerakan 
pendinginan dalam pelajaran hari ini. Akhirnya guru menutup 
pembelajaran dengan do’a bersama dan ucapan salam. 
c. Tes dan Observasi Siklus II  

Kegiatan pembelajaran pada siklus II ini bertujuan untuk 
memperbaiki kemampuan yang masih kurang sehingga bisa konsisten 
dalam tindakannya setiap hari baik dalam mengikuti pelajaran 
penjasorkes khususnya, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, 
peneliti dan kolabolator mengamati jalannya kegiatan melalui observasi 
untuk melihat apakah tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan rencana, 



 

bagaimanakah hasil belajar lari cepat setelah tindakan dengan dilakukan 
beberapa permainan sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
d. Hasil Tes dan Observasi Siklus II 

Bagian ini merupakan paparan tentang data hasil tes siklus II dan 
hasil pengamatan menggunakan lembar observasi selama siklus II. 
Penerapan metode bermain dalam pembelajaran lari cepat ternyata efektif 
dalam upaya meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas VII A SMP 
Negeri 2 di Kota X. Untuk lebih jelasnya hasil pada observasi pada siklus 
II bisa dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel Hasil Observasi Lari Cepat Siklus II 
N
O 
 

NAMA L/
P 

                        PENILAIAN 
JUML

AH 

 
Hasil Lari Cepat NILAI 

“Bersedia”  “Siap” “Ya” “Berlari” “Finish”  
1 XI L 20 22 21 25 20 108 85.7 
2 X2 L 22 22 20 23 23 110 87.3 
3 X3 P 19 19 20 23 19 100 79.3 

Jumlah  

 

 
Nilai Rata-Rata   
Jumlah Siswa Tuntas   
Jumlah Siswa  Tidak Tuntas   
Prosentase Ketuntasan   

 

Tabel Distribusi Hasil Belajar Lari Cepat Siklus II 
No Nilai F % S X F 
1 51-60 4 11,8 204 
2 61-70 2 5,8 122 
3 71-80 13 38,3 923 
4 81-90 14 41,2 1134 
5 91-100 1 2,9 91 

Jumlah  34 100 2474 
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Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
sebanyak 5 siswa (14,71%) siswa belum mencapai batas ketuntasan 
minimal 75,00. Sedangkan siswa yang sudah mencapai batas ketuntasan 
sejumlah 29 siswa (85,29%). Data tersebut dapat disajikan pada tabel 
berikut: 

 
Tabel  Hasil Ketuntasan Belajar Lari Cepat Pada Siklus II 

No Ketuntasan KKM F % 
1. Tuntas ˃ 75,00 29 85,29 
2. Tidak Tuntas ˂ 75,00 5 14,71 
 Jumlah  34 100 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Diagram Histogram berikut: 
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Data Siklus II 
 
 
a. Data Kualitatif Hasil Pengamatan Catatan Lapangan Pada 

Siklus II 
Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan menggunakan handycam. 

Dari pengamatan dihasilkan catatan lapangan (CL). Hasil pengamatan 
catatan lapangan tentang penerapan metode bermain untuk meningkatkan 
hasil belajar lari cepat dengan bentuk permainan 1) ayunan tongkat, 2) 
kejar mengejar dan, 3) memindahkan bola kecil dan tes siklus II. 

Pukul 06.30 bel berbunyi menandakan jam pelajaran penjas 
dimulai, guru mengkondisikan kelas kemudian dilanjutkan dengan 
kegiatan berupa pembiasaan sikap moral, agama, yang terdiri dari duduk 
dengan tertib di tempatnya masing-masing, berdo’a, mengucap salam, 

lalu guru mengapsen satu persatu siswa dan ternyata tidak ada siswa yang 
bolos ataupun siswa yang tidak hadir. Setelah mengabsen guru 
menyampaikan pokok materi yang dipelajari dan menginformasikan 
kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa 
dalam pembelajaran dan mengingatkan kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan siswa pada pertemuan sebelumnya, dengan serius siswa 
memperhatikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan guru.
 Sesudah siswa dengan segera berlari menuju ketempat lapangan 
olahraga lalu siswa baris di lapangan dengan rapi dan terlihat tidak ada 
siswa yang terlambat memasuki lapangan, setelah itu guru 
mengintruksikan siswa untuk melakukan pemanasan dengan lari keliling 
lapangan 3 kali dan setelah itu peregangan dan permainan kecil yang 
menuju ke inti permainan. Sesudah itu siswa melakukan permainan 
ayunan tongkat pada permainan ayunan tongkat ada beberapa kelompok 
yang tidak seirama dalam mengayunkan tongkatnya dan ada juga yang 
dalam berjalan terlalu cepat sehingga gerakannya salah. Padahal 
permainan ini berguna untuk membiasakan siswa supaya dalam berlari 
bisa mengunakan ayunan tangan dengan maksimal dan benar sehingga 
berpengaruh pada kecepatan berlari mereka. Dalam permainan selajutnya 
yaitu permainan kejar mengejar, dalam permainan ini masih ada siswa 
yang berlari diluar area yang telah ditetukan jadi mereka terlalu 
bersemangat untuk berlari supaya tidak dikerjar oleh siswa yang berada 
di belakangnya dan ada juga siswa yang saking bersemangatya dalam 
berlari sampai terjatuh untung tidak mengalami luka yang serius. Dan 
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untuk permainan yang terakhir adalah permainan memindahkan bola 
kecil dalam permainan ini ada sedikit siswa yang menaruh bola tidak 
pada lingkaran yang telah disediakan/tidak masuk dalam lingkaran,pada 
waktu menaruhnya ada yang malah dilempar. Dan ada juga yang 
mengambil bola lebih dari 1 bola. 

Setelah melakukan permainan siswa di tes untuk dilakukan siklus 
II, siswa di tes sama seperti siklus I dan guru,peneliti dan kolaborator 
mengamati siswa secara seksama dan ternyata banyak perubahan siswa 
berusaha lebih giat dalam memperbaiki kesalahan dan tidak melakukan 
kesalahan yang sama saat tes berlangsung terbukti siswa mulai paham 
dan percaya diri menempatkan kaki didepan,siswa tidak tertinggal 
memasuki garis finis siswa tidak melompat tapi memutar bahu. 

Dipertemuan yang terakhir ini siswa tampaknya sudah banyak 
perubahan dan kemajuan dimana siswa telah mengaplikasikan bentuk 
permainan dalam test dan siswa tidak lagi ragu-ragu untuk menempatkan 
kaki dan saat berlari banyak kemajuan yang telah dialami siswa. 

Dan secara keseluruhan siswa dan guru melakukan pembelajaran 
dengan baik dan benar terbukti siswa dapat mengaplikasikan permainan 
tersebut dan dalam praktek lari cepat 30 meter dengan hasil belajar yang 
memuaskan dimana secara klasikal 85,29% telah tuntas melebihi target 
yang di capai. 
e. Refleksi Tindakan Siklus II 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menghitung 
data hasil penelitian,guru dan observer melakukan refleksi serta diskusi 
guna membahas permasalahan yang berhubungan dengan tindakan yang 
telah dilakukan oleh guru. Terlihat pada siklus II ini setelah diberi 
tindakan beberapa yaitu: siklus I metode bermain dengan permainan 1) 
lomba start, 2) hitam dan hijau, 3) menapaki lingkaran, praktek lari cepat 
30 meter dari mulai gerakan start sampai gerakan menyentuh garis finish. 
Sementara pada siklus II dengan bentuk permainan 1) ayunan tongkat, 2) 
kejar mengejar dan, 3) memindahkan bola kecil dan  praktek lari cepat 30 
meter dari mulai gerakan start sampai gerakan menyentuh garis finish. 

Banyak perubahan yang telah dialami oleh siswa ,siswa lebih 
menikmati permainan yang telah diberikan dan mengaplikasikan pada 
praktek lari cepat 30 meter dan tercatat jumlah siswa yang tuntas 29 
siswa atau sekitar 85,29% dan siswa siswa yang tidak tuntas adalah 
sekitar 5 siswa atau 14,71%. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

 
Pada bagian ini peneliti membahas secara keeluruhan dengan 

menjelaskan keberhasilan yang dilakukan pada siklus serta kelemahan 

yang ada, dan mengacu pada model penelitian tindakan yang dibahas. 

Berikut contoh pembahasan pada penelitian tindakan: 

 
1. Data Awal  

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan wawancara dengan guru 
penjasorkes di SMP Negeri 2 Turen diperoleh informasi bahwa, 
pelaksanaan pembelajaran atletik khususnya lari cepat melalui kegiatan 
belajar menggunakan metode sebelumnya telah dilaksanakan oleh guru, 
namun belum efekif. Metode pembelajaran yang diterapkan masih 
bersifat satu arah. Metode pembelajaran yang diterapkan guru pada setiap 
pertemuan pada umumnya pembelajaran lari cepat di sekolah menengah 
pertama yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani menggunakan 
metode yang monoton, yaitu menggunakan metode standar seperti guru 
menjelaskan secara singkat tentang lari cepat, memperagakan lalu 
menyuruh peserta didik melakukan berkali-kali tanpa kreativitas untuk 
membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Berdasarkan gambaran yang telah dipaparkan di atas terdapat 
beberapa kelemahan yakni pembelajaran didominasi oleh guru, karena 
tidak diberikannya game/permainan yang mendukung  materi pelajaran, 
sehingga kurang terjadi komunikasi antar siswa dengan guru maupun 
siswa dengan siswa, sehingga hal ini dapat menimbulkan kebosanan pada 
siswa akibatnya sebagian besar siswa bersikap pasif dalam mengikuti 
pelajaran, sehingga akhirnya menyebabkan hasil belajar siswa rendah. 
Dengan demikian  pembelajaran yang dilaksanakan dapat dikatakan 
belum efektif.  
1. Siklus I 
Hasil pemantau tindakan pada siklus I diperoleh dari : 
a. Tes siklus I lari cepat siswa kelas VII A SMP Negeri 2 di Kota X. 

Berdasarkan data nilai akhir hasil belajar lari cepat siswa kelas 
VII A SMP Negeri 2 di Kota X pada siklus I secara umum dapat 
dikatakan baik, karena jumlah rata-rata hasil belajar lari cepat siswa 
sebesar 75,26 dan angka tersebut telah melampaui nilai Kriteria 
Ketuntasan Minimal di SMP Negeri 2 Turen dengan nilai KKM nya yaitu 
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75,00. Dari 34 ada 12 siswa dengan persentase 35,29% yang belum 
tuntas hasil belajarnya karena hasil yang di dapat masih di bawah nilai 
KKM yang ditetapkan oleh sekolah dan 20 siswa sudah di anggap tuntas 
dengan persentase 64, 71%. Hasil belajar tertinggi adalah 87,3 dan hasil 
belajar lari cepat terendah pada siklus I adalah 51,5. Selanjutnya dari 
hasil belajar lari cepat yang sudah dilakukan, kolaborator akan 
mengevaluasi dan refleksi untuk perbaikan proses tindakan berikutnya. 

Dengan demikian sesuai data di atas dapat dikatakan bahwa, hasil 
belajar lari cepat masih rendah, hal ini disebabkan, metode pembelajaran 
yang diterapkan masih bersifat satu arah. Metode pembelajaran yang 
diterapkan guru pada setiap pertemuan adalah menjelaskan materi, 
pemanasan, peregangan, kemudian memberikan contoh yang terlalu lama 
dan terkadang kurang memberikan kontrol dan evaluasi yang cukup 
dengan alasan alokasi waktu kurang mencukupi, belum lagi dipotong 
waktu ganti pakaian olahraga. 
b. Data Kualitatif hasil pengamatan catatan lapangan siklus I. 
 Sesuai data hasil catatan lapangan siklus I ditemukan bahwa, 
selama proses pembelajaran berlangsung terlihat para siswa masih 
banyak melakukan hal-hal yang menunjukkan sikap kurang aktif dalam 
bergerak dan masih ada siswa yang melakukan tehnik dasar banyak 
melakukan kesalahan seperti mendahului aba-aba peluit, pada saat berlari 
jangkauan kaki masih pendek dan pendaratan tidak menggunakan ujung 
kaki dan pada saat memasuki finish ada siswa yang melompat bukan 
memutar bahu atau  membusungkan dada, memperlambat kecepatan 
berlari dan masih banyak yang kurang serius dalam melakukan gerakan 
dan permainan dan masih banyak siswa ketika bel masuk tidak segera 
ganti seragam sehingga terlambat, rambut dan kuku tidak dipotong rapi, 
melanggar ketentuan pemanasan, masih sering berebut alat olahraga, 
tidak tepat waktu, masih banyak mengulang kesalahan. Berdasarkan data 
tersebut di atas dalam siklus I ini belum meningkatnya hasil belajar 
secara signifikan sesuai target yang diinginkan. 
 
 
2. Siklus II 
Hasil pemantau tindakan pada siklus II diperoleh dari : 
a. Tes siklus II lari cepat siswa kelas VII A SMP Negeri 2 di Kota X 

Berdasarkan nilai akhir hasil belajar lari cepat siswa kelas VII A 
SMP Negeri 2 di Kota X pada siklus II, dapat dilihat bahwa hasil belajar 
lari cepat siswa kelas VII A SMP Negeri 2 di Kota X dengan rincian, 5 
siswa atau dengan persentase 14, 71% belum tuntas belajarnya 
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dikarenakan nilai yang dicapai masih di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan 29 siswa atau dengan 
persentase 85,29%, sudah dikatakan tuntas belajarnya. Rata-rata hasil 
belajar lari cepat siswa siklus II adalah 77,05%, hasil belajar tertinggi 
adalah 91,2 dan hasil belajar lari cepat terendah pada siklus II adalah 
53,9. Hasil belajar lari cepat tersebut terjadi peningkatan yang cukup 
signifikan, berarti penerapan metode bermain memiliki dampak yang 
yang positif terhadap hasil belajar lari cepat. 
b. Data Kualitatif hasil pengamatan catatan lapangan siklus II. 

Hasil catatan lapangan pada siklus II menunjukkan bahwa dalam 
proses pembelajaran para siswa  sudah mulai sudah mulai serius dalam 
melakukan permainan dan dapat diaplikasikan dalam lari cepat 30 meter, 
siswa dapat melakukan permainan dan dalam melaksanakan tugas yang 
telah diberikan secara aktif,  terbukti para siswa tidak ada yang terlambat, 
berseragam lengkap, kuku dan rambut dipotong rapi, sopan terhadap 
guru, melakukan pemanasan dengan benar, tidak mengulang kesalahan, 
mencoba memberanikan diri untuk bertanya, berani mengerjakan 
tindakan yang diberikan oleh guru. Untuk lebih jelas mengetahui 
peningkatan hasil belajar lari cepat, berikut ini akan ditampilkan tabel 
data perbandingan hasil belajar lari cepat pada siklus I dan siklus II. 

Tabel. Hasil Perbandingan Penilaian Lari Cepat 

No Ketuntasan KKM SIKLUS 1 SIKLUS II 
F % F % 

1. Tuntas ˃ 75,00 22 64,71 29 85,29 
2. Tidak Tuntas ˂ 75,00 12 35,29 5 14,71 
 Jumlah  34 100 34 100 

 
Berdasarkan tabel data diatas hasil belajar lari cepat siswa kelas 

VII A SMP Negeri 2 di Kota X secara umum dapat dikatakan baik, 
karena jumlah persentase ketuntasan hasil belajar lari cepat pada siklus I 
adalah 64,71% , dan siswa yang belum tuntas hasil belajarnya berjumlah 
12 siswa karena belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yaitu 75,00. Sedangkan pada siklus II jumlah persentase 
ketuntasan hasil belajar lari cepat mengalami peningkatan yang 
signifikan yaitu adalah 85,29% dan siswa yang belum tuntas hanya 5 
siswa saja. Jadi antara siklus I dan siklus II terjadi peningkatan sebesar 
20,58 setelah diberi perlakuan berupa penerapan metode selama 2 siklus 
atau 4 kali pertemuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari diagram 
histogram di bawah ini. 
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sudah terjawab yaitu melalui penelitian penerapan pembelajaran dengan 
metode bermain terhadap proses belajar mengajar. Setelah selesai 
pengajaran selama siklus I dan siklus II, kolabolator mengutarakan hasil 
pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung pada peneliti, 
berupa angka-angka kuantitatif yang mungkin dibandingkan antaran 
siklus I dan siklus II. Pada observasi selama pelajaran berlangsung pada 
siklus I dan siklus II kolabolator mengutarakan hasil pengamatan selama 
pembelajaran berlangsung berupa data kualitatif yang membandingkan 
antara siklus I dan siklus II. 

C. Temuan Penelitian 
 Berdasarkan pembahasan data dalam penelitian ini ditemukan hal-
hal sebagai berikut: 
1. Penerapan metode bermain dalam pembelajaran lari cepat dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. 
2. Penerapan metode bermain dalam pembelajaran lari cepat, dapat 

membantu guru penjasorkes untuk mempermudah proses 
pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan. 

3. Penerapan meode bermain dalam pembelajaran lari cepat ini ternyata 
dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh: 
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Peneliti menyampaikan kesimpulan hasil penelitian. Berikut 

contoh inti kesimpulan: 
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B. Implikasi 

Peneliti mendeskripsikan mengenai pemanfaatan hasil penelitian 

pada pembelajaran operasional, serta contoh implementasi hasil 

penelitian itu sendiri dalam pembelajaran yang relevan. Berikut contoh 

inti implikasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Metode pembelajaran dengan penerapan bermain dalam pembelajaran lari cepat pada 
siswa kelas VII A SMP Negeri 2 di Kota X mempunyai peningkatan hasil belajar yang 
signifikan yaitu persentase ketuntasan hasil belajar lari cepat pada siklus I adalah 
64,71% dan untuk siklus II sebesar 85,29% yang artinya dengan penerapan metode 
bermain dapat meningkatkan hasil belajar lari cepat. 

2. Penerapan metode bermain ternyata efektif dalam proses pembelajaran lari cepat 
yang dikemas dalam bentuk permainan. Selain itu, dapat bermanfaat dan 
menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih baik, karena siswa merasa senang 
dan gembira dalam menerima dan mengikuti pembelajaran lari cepat. 

 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa 
implikasi sebagai berikut : 

1. Penerapan metode bermain dalam pembelajaran lari cepat merupakan 
alternative dalam memecahkan beberapa masalah yang dihadapi guru dalam 
upaya mengaktifkan siswa dalam belajar karena guru penjasorkes berperan 
sebagai pemimpin siswa, manajer yang mengelola kegiatan belajar dan 
mengajar, fasilitator yang berupaya menciptakan lingkungan belajar yang 
mengefektifkan proses belajar siswa. 

2. Dalam setiap pererapan metode guru harus mampu menciptakan kelas yang 
konduksif agar hubungan interaktif siswa dengan guru, siswa dengan siswa 
dapat terwujud sehingga suasana kelas menjadi aktif dan menarik. Dalam hal ini 
guru harus mampu menjadi contoh dan teladan siswanya, tidak hanya dalam 
kata-kata tetapi juga dalam perbuatan sehari-hari. 

3. Dengan penerapan metode bermain ini para siswa  lebih tertantang, lebih 
termotivasi dan harus lebih serius, karena guru dan siswa sudah menyepakati 
aturan-aturan yang dibuat bersama sebelum pelajaran dimulai. Karena kalau 
tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran dan melakukan pelanggaran 
akan mendapat hukuman.  
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C. Saran  

Peneliti menyampaikan saran berupa tindak lanjut berdasarka 

simpulan yang diperoleh, baik yang menyangkut segi positif maupun 

negatif. Berikut contoh inti saran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan nama pengarang berikut judul buku yang 

dikutip pada tesis dan disertasi dengan menggunakan kaidah penulisan 

selingkung. 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka peneliti memberikan saran : 
1. Bagi guru 
     Dapat menerapkan metode bermain sebagai salah satu alternatif pilihan penerapan metode 

dalam meningkatkan hasil belajar, yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran penjasorkes pada umumnya dan materi ajar lari cepat pada khususnya. 

2. Bagi sekolah 
     Sebagai masukan di dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan serta 

mengambil kebijakkan strategi yang menunjang keberhasilan pembelajaran. 
3. Bagi Peneliti Lain 
     Bagi peneliti lain untuk lebih memperdalam dan memperluas kajian pada pembelajaran lari 

cepat khususnya dan pembelajaran penjasorkes pada umumnya tentunya sesuai dengan 
penerapan metode bermain, khususnya di kelas VII SMP. 

 



BIODATA PENULIS 
 

Prof. Dr. dr. James Tangkudung, Sport. Med., M.Pd, 
dilahirkan di Makasar, tepatnya 24 Juni 1952. Penulis 
menikahi Cyntia Nelwan Tangkudung dan dikarunia empat 
anak, Margarete Liwun Sibarani Tangkudung, Albert Aridan 
Tangkudung, Wulan Maria Tangkudung dan Ferdinand 
Kamariki Tangkudung. Penulis menempuh pendidikan 
Sekolah dasar di Frater Jakarta melanjutkan ke Sekolah 
Menengah Pertama Negeri Jakarta Lulus Tahun 1967 lanjut 
sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Jakarta kemudian 
belajar di sekolah Computer Programmer - Control Dara 

Intitute – Frankfurt, Jerman. Kemudian penulis juga merasakan pendidikan di 
Studienkolleg Universitas Mainz – Jerman, pada Fakultas Kedokteran Universitas 
Mainz - Jerman, kemudian penulis mendapatkan gelar Dokter Spesialis Olahraga/ 
Sportmedicine di Fakultas Kedokteran Sportmedizin Universitas Frankurt, Jerman. 
Magister pendidikan olahraga, diraih penulis ketika mengambil Program Pasca 
Sarjana IKIP – Jakarta. Penulis mendapatkan gelar Doktor Pendidikan Olahraga di 
Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Presiden Republik Indonesia 
memberikan Penghargaan Guru Besar/ Professor pada bidang Ilmu Kesehatan 
Olahraga. Pengalaman menjadi Asisten Deputi Menegpora Bidang Peningkatan 
Prestasi Olahraga/ Eselon II A, membawa penulis mendapatkan kepercayaan 
menjadi Staff ahli Menpora Bidang Sumber Daya Olahraga/ Eselon I B, hingga 
akhirnya penulis dapat merasakan sebagai Deputi Menpora Bidang Pembudayaan 
Olahraga/ Eselon I A tepatnya Tahun 2010 – 2012. Saat ini penulis kembali 
membangun dunia pendidikan sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga 
untuk jenjang S2 dan S3 serta S2 Manajemen Olahraga. Pada bidang olahraga 
Penulis pernah sebagai Ketua Umum Persatuan Criket Indonesia (PCI 2010 - 
2014), Pengurus KONI Pusat tahun 1997 - 2005, Pengurus Badan Pembinaan 
Pengawasan Olahraga Profesional (BPP - OPI) tahun 2002 – 2010, Pengurus 
Pusat Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) tahun 2004 – 2012, Pengurus Pusat 
Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB.PBSI) bidang Litbang tahun 2004 – 
2010, Pengurus Pusat Persatuan Renang Seluruh Indonesia tahun 2002 – 2009, 
Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Billyard Seluruh Indonesia (PB.POBSI) sejak 
tahun 2002 – 2005. Pengalaman Organisasi Pemuda, penulis pernah sebagai 
Ketua Forum Pasca Sarjana UNJ tahun 1996 – 2000, Pengurus Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tahun 1987 – 1990, Wakil 
ketua dewan pimpinan pusat perhimpunan pemuda pelajar indonesia (PPI) seluruh 
Jerman Barat tahun 1983 – 1986, Ketua Cabang Perhimpunan Pemuda Pelajar 
Indonesia (PPI) Kota Mainz - Jerman tahun 1976 - 1982. Disela - sela aktivitas yang 
sangat padat, penulis tetap menjaga kebugaran dengan rajin berolahraga. 


