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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Memilih metode dalam suatu penelitian harus tepat dan sesuai dengan 

masalah yang akan dipecahkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimen, yaitu metode penelitian untuk menyelidiki sebab 

akibat dari adanya pemberian perlakuan (treatment) terhadap sekelompok 

eksperimen. 

Mengenai metode eksperimen Arikunto (2010:23) mengatakan bahwa : 

“eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (clausal) 

antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi 

atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu”. 

Metode eksperimen merupakan metode yang paling tepat untuk menyelidiki 

hubungan sebab akibat. Kemudian pengertian eksperimen tersebut menurut 

Arikunto (2010: 3) adalah sebagai berikut:“ Eksperimen adalah suatu cara untuk 

mencari hubungan sebab akibat (hubungan clausal antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminir atau mengurangi atau menyisihkan 

faktor-faktor yang bisa menggangu eksperimen selalu dilakukan dengan maksud 

untuk melihat akibat dari suatu perlakuan)." 
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Menurut Sugiyono (2012:72) “Metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali.” 

Metode eksperimen bertujuan untuk meneliti suatu masalah sehingga 

didapat suatu hasil. Pada penelitian dengan menggunakan metode eksperimen, 

harus diadakan kegiatan percobaan dengan perlakuan atau treatment untuk 

mengetahui hasil dari pengaruh variabel-variabel yang diteliti.  Penulis melakukan 

penelitian ini dengan cara memberi program latihan kepada kelompok sampel 

yaitu latihan lompat tali terhadap peningkatan motor ability. 

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut, dapat dipahami bahwa 

penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. 

Jadi penelitian eksperimen dalam pendidikan adalah kegiatan penelitian yang 

bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan / tindakan / treatment 

pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada-

tidaknya pengaruh tindakan itu jika dibandingkan dengan tindakan lain. 

 

Tujuan Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimen bertujuan: 

1. Menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 

2. Memprediksi kejadian atau peristiwa di dalam latar eksperimen. 

3. Menarik generalisasi hubungan antar variabel. 
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Perlakuan (Treatment) 

a. Eksperimen pada intinya sama dengan observasi. Perbedaan antara 

keduanya terletak pada objek yang diamati. 

b. Pada observasi yang bukan eksperimen, objek yang diamati telah ada, 

sedangkan pada eksperimen objek yang diamati itu diciptakan situasi 

munculnya oleh peneliti. 

c. Memunculkan objek pengamatan itu adalah melalui perlakuan atau 

treatment. 

 

a. Rancangan Penelitian 

Sesuai dengan sifat masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen.Penelitian eksperimen mempunyai berbagai macam desain, 

penggunaan desain tersebut disesuaikan dengan aspek penelitian serta pokok 

masalah yang ingin diungkapkan. Atas dasar tersebut, penulis menggunakan 

desain  “Pretest posttest control group design” 

Pola : 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

(Arikunto 2010:124) 

 

Di dalam desain ini observasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum 

eksperimen dan sesudah eksperimen. Observasi yang dilakukan sebelum 

eksperimen (01) disebut pre-test, dan observasi sesudah eksperimen (02) disebut 

post-test. 

01 X 02 
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Mengacu pada desain penelitian, maka disusunlah langkah-langkah 

penelitian sebagaimana yang tertera pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Langkah-Langkah Penelitian 

 

 

TEST AWAL 

CARPENTER MOTOR ABILITY 

1. STANDING BROAD JUMP 

2. SHOT-PUT 

3. BERAT BADAN 

 

 TREATMENT/PERLAKUAN 

(LATIAHAN LOMPAT TALI) 

TEST AKHIR 

CARPENTER MOTOR ABILITY 

1. STANDING BROAD JUMP 

2. SHOT-PUT 

3. BERAT BADAN 

 

PENGOLAHAN DAN 

ANALISIS DATA 

KESIMPULAN 

SAMPEL 
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b. Variabel Penelitian 

 

Untuk mempermudah penelitian ini, sebelumnya penulis menentukan   

variabel. Menurut Arikunto (2000 : 99) menyatakan bahwa “Variabel adalah 

objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian, suatu penelitian pada dasarnya 

dibedakan menjadi dua variabel yaitu variabel bebas (mempengaruhi/penyebab) 

dan variabel terkait (terpengaruh/tergantung)”. 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel,yaitu : 

1. Variable Independen 

Variable independen sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. 

Dalam bahasa indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variable dependent (terikat). 

Variable bebas (independent) (X) yaitu : Permainan olahraga tradisional 

melalui latihan lompat tali. 

2. Variable Dependen 

Variable dependent sering disebut variable output, kriteria, konsekuen. 

Dalam bahasa indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. 

Variable terkait (dependent) (Y) yaitu : Terhadap peningkatan motor ability. 
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B. SETING PENELITIAN 

 

a. Lokasi Penelitian 

Melakukan penelitian tentunya harus menentukan lokasi penelitian terlebih 

dahulu, hal tersebut untuk membantu penulis melakukan penelitian. Adapun 

lokasi penelitian yang akan penulis teliti adalah Kecamatan Serangpanjang 

kabupaten Subang tempatnya di SD Negeri Cijengkol. 

 

b. Jadwal Penelitian 

 lamanya penelitian yang akan dirancang selama dua bulan mulai dari bulan 

4 Mei 2015 s/d 4 Juni 2015. Hal ini penulis lakukan karena dengan pertemuan 

selama dua bulan hasilnya sudah dapat menggambarkan sutu perkembangan. 

Waktu pelaksanaan tes awal dan akhir serta pemberian treatmen dilakukan 

adalah : 

1. Pelaksanaan tes awal dilaksanakan tanggal 5 Mei 2015 tempat pelaksanaan tes 

dilakukan dilapangan SD Negeri Cijengkol. 

2. Pelaksanaan latihan dilaksanakan setiap Senin, Kamis, Sabtu pukul 10:00 di 

lapangan SD Negeri Cijengkol. 

3. Pelaksanaan tes akhir dilaksanakan tanggal 5 Juni2015 di lapangan SD Negeri 

Cijengkol 

Adapun jadwal penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 
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Minggu Mei Juni 

1 Mengajukan surat penelitian ke 

sekolah SDN Cijengkol 

Kegiatan dilakukan 3x dalam 1 

minggu 

2 Menentukan tempat untuk tes 

Carpenter Motor Ability 

(Standing broad jump,Shot-put 

dan berat badan) 

Memberikan masukan kepada 

siswa sebelum melakukan tes  

akhir 

3 Melakukan observasi  

4 Mengadakan tesCarpenter 

Motor Ability (Standing broad 

jump,Shot-put,dan berat 

badan) 

Memberikan waktu istirahat 

sebelum melakukan tes akhir 

5 Melakukan kegiatan untuk 

sampel yang mengikuti tes 

Carpenter Motor Ability 

(Standing broad jump,Shot-

put,dan berat badan) 

Melakukan tes akhir pada 

tanggal 5 Juni 2015 

 

 

 

C. Subyek Penelitian 

 

Subyek penelitian atau serponden adalah orang yang diminta untuk  

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 
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dijelaskan oleh Arikunto (2006 : 145) subyek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti,  jadi subyek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk 

mengungkap fakta-fakta di lapangan. 

 

a. Populasi Penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis memerlukan 

sumber data yang disebut populasi. Menurut Arikunto (2010) menerangkan bahwa 

: ”populasi adalah keseluruhan subyek penelitian” 

Dalam penelitian ini populasi diterapkan sebagai berikut: 

a. Siswa SD Negeri Cijengkol 

b. Berjenis kelamin perempuan 

c. Berjumlah 16 siswi 

 

b. Sampel Penelitian  

Sempel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan 

inverensi (pendekatan / penggambaran) terhadap populasi tempatnya berasal. 

Sampel harus bisa mewakili populasi, sampel yang diambil dari populasi atau 

tidak dapat dipakai untuk mewakili populasi yang lain. Menurut Arikunto 

(2010:131) “sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti”. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sampel yang mengikuti kegiatan latihan lompat tali terhadap 

peningkatan motor ability dengan pengambilan sampel menggunakan teknik total 

sampling, artinya jumlah populasi dijadikan sampel, sebanyak 16 orang siswi 
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SDN Cijengkol berjenis kelamin perempuan yang mengikuti kegiatan latihan 

lompat tali terhadap peningkatan motor ability  di SDN Cijengkol. 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

Menurut  Arikunto  (2010:265)  instrumen  pengumpulan  data  adalah “ alat  

bantu  yang  dipilih  dan  digunakan  oleh  peneliti  dalam  kegiatannya  

mengumpulkan  data  agar  kegiatan  tersebut  menjadi  sistematis  dan  

dipermudah  olehnya”. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode tes. “Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan secara 

laat lain yang digunakan umtuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

inteligentsi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok” 

(Arikunto, 2006:150). Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

Carpenter Motor Ability (Standing broad jump,Shot-put,dan berat badan) 

Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tes maka perlu petunjuk 

petunjuk pelaksanaan untuk menghasilkan tes yang obyektif. 

Adanya petunjuk pelaksanaan tes adalah agar testi tidak salah dalam 

melakukan tes dan tester tidak salah dalam memberikan penjelasan dan 

pelaksanaan tes, sehingga petunjuk dan pelaksanaan tes ini merupakan pedoman 

tatacara melakukan tes yang sesungguhnya. 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Test 

GeneralMotor Ability. Berbentuk Carpenter motor ability tes. (Nurhasan 2000:99) 

Carpenter motor ability tes meliputi : 

1. Standing Broad Jump 

2. Shot-put 

3. Berat Badan 

Mengambil data dalam sebuah penelitian mutlak diperlukan untuk 

memperoleh hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh 

akan menunjang terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian 

menggunakan alat pengumpulan data untuk mendapatkan data dalam penelitian 

ini.  

Sebagaimana dijelaskan oleh Nurhasan (2003:2) “dengan alat ukur ini kita 

akan mendapatkan data yang merupakan hasil pengukuran “. Berkaitan dengan 

penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes Carpenter Motor Ability (Standing broad jump,Shot-put,dan berat badan) 

(Nurhasan, 2000:99). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes 

Motor Ability untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan menggunakan tes 

Carpenter Motor Ability Test. 
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Pengumpulan data  Carpenter Motor Ability Tes meliputi : 

 

Tujuan : Mengukur kemampuan gerak secara umum siswa-siswa sekolah 

dasar kelas 1, 2, dan 3 untuk laki-laki dan p[erempuan. 

Perlengkapan/alat : mitras, pita pengukur, peluru yang beratnya 2Lbs. Dan 

formulir tes. 

Butir-butir Tes :  

1) Standing Broad Jump 

2) Shot-put 

3) Berat badan. 

 

 

Administrasi Tes : 

1) Standing Broad Jump 

Tujuan : mengukur komponen otot tungkai 

Alat/fasilitas : pita ukur, bak pasir/mitras, bendera juri. 

 

 

Gambar 3.3 

Bak pasir untuk melakukan tes Standing broad jump 

 

Pelaksanaan : 
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Orang coba berdiri pada papan tolak dengan lutut ditekuk sampai membentuk 

sudut 45   kedua lengan lurus kebelakang. Kemudian orang coba, menolak 

kedepan dengan kedua kaki sekuat-kuatnya dan mendarat dengan kedua kaki 

orang coba diberi kesempatan 3 (tiga) kali percobaan. 

Skor : 

Jarak lompatan terbaik yang diukur mulai dari papan tolak samapi batas 

tumpuan kaki/badan yang terdekat dengan papan tolak, dari 3 kali percobaan. 

 

2) Shot-Put 

Tujuan : mengukur power lengan 

Alat : peluru yang beratnya 4 pound (2kg), pita ukuran. 

 

 

Gambar 3.4 

Tolak Peluru 2kg 

 

 

Pelaksanaan : 
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Subyek berdiri dalam lingkaran tolak peluru, sambil memengang peluru yang 

beratnya 4 pound, yang diletakkan dekat leher dan bahu. Kemudian bergerak 

kedepan dengan hope dan segera menolak peluru tersebut kedepan sejauh 

sudut kurang lebih 45 . Peluru tersebut bukan dilempar ditolak dan step tidak 

keluar dari lingkaran. Subyek diberi kesempatan tiga kali percobaan. 

Skor : 

Diambil jarak yang terjauh dari ketiga tolakn tersebut dan diukur sampai 

mendekati satu kaki. 

3) Berat badan 

Subyek berat badannya diukur, dngan timbangan berat, dicatat sampai 

mendekati satu pound. 

Cara menentukan skor secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

a. Untuk anak laki-laki : 

Skor keseluruhan : 

Hasil Standing broad jump + 2,5 (Shot-Put) + 0,05 (berat badan) 

b. Untuk anak perempuan : 

Skor keseluruhan : 

Hasil Standing broad jump + 1,5 (Shot-Put) + 0,05 (berat badan) 

 

F. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran baik tes awal maupun tes akhir, 

selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus-rumus stastistika yang dikutip 
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dari buku “Metode stastistika” Sudjana (2005), dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 

1. Menghitung nilai rata-rata 

Untuk menghitung nilai rata-rata dari setiap kelompok sampel, digunakan 

rumus : 

 �̅�  =    
∑𝑋

𝑛
 

Keterangan : 

�̅�    =  skor rata-rata yang dicari 

∑𝑋   =  jumlah skor yang didapat 

𝑛   =  jumlah responden 

2. Menghitung Simpangan Baku 

Untuk menghitung simpangan baku dari setiap kelompok sampel, digunakan 

rumus : 

S = √
∑𝑋−�̅�

𝑛−1
 

Keterangan : 

S   =  Simpangan Baku yang dicari 

∑𝑋 − �̅�  =  Jumlah skor dikurangi rata-rata  

n – 1   =  Jumlah Sampel dikurangi satu 
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3. Uji Normalitas Data 

Menguji normalitas data dari setiap tes dengan menggunakan kenormalan 

liliefors. Adapun langkah-langkah nya adalah sebagai berikut : 

1) Pengamatan X1, X2, ... Xn dijadikan angka baku Z1, Z2, ... Zn dengan 

menggunakan rumus : 

Z1  =
𝑥ᵢ−𝑥

𝑆
 

X dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku dari 

sampel. 

2) Untuk tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian hitung peluang F (Zi) = P ( Z ≤ Zi). 

3) Selanjutnya menghitung proporsi Z1, Z2, ...Znyang lebih kecil atau sama 

dengan Zi. jika proporsi dinyatakan oleh S (Zi), maka : 

S (Zi) = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 Z₁,Z₂,...Zƞ yang≤ Zᵢ

𝑛
 

4) Hitunglah selisih F (Zi) - S (Zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

5) Ambil harga yang plaing besar diantara harga-harga mutlak selisih tersebut 

yang di sebut Lo. 

6) Dengan bantuan tabel nilai kritis L untuk uji Liliefors, maka tentukan nilai L. 

7) Bandingkan nilai L tersebut dengan nilai Lo untuk mengetahui diterima atau 

ditolak hipotesisnya, dengan kriteria : 

- Terima Ho jika Lo < Lα = Normal 

- Tolak Ho jika Lo > Lα = Tidak Norma. 
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4. Uji Homogenitas 

Rumus yang digunakan untuk menghitung homogenitas adalah sebagai 

berikut : 

F =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

a. Kriteria pengujiannya adalah : Tolak hipotesis (Ho) jika F > Fα, dalam hal 

lain Ho diterima. 

b. Batas kritis penolakan dan penerimaan Hipotesis : 

Dk pembilang  =  n-1   

Dk penyebut    =  n-1 

Dengan α         =  0,05 

 

5. Menguji hipotesis 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

t  =
𝐵

𝑆𝑏√𝑛−1
 

dengan : 

S =  
(𝑛₁−1)𝑆₁²+ (𝑛₂−1)𝑆₂²

𝑛₁+𝑛₂−2
 

Keterangan : 

 

Langkah-langkah yang harus ditempuh : 

a. Rumuskan hipotesisnya 
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b. Hitung variansinya 

c. Hitung simpangan baku 

d. Hitung nilai t dengan rumus tersebut 

e. Tentukan dk-nya = ( n₁ + n₂ - 2 ) 

f. Tentukan tingkat kepercayaan yang akan diambil. Dalam penelitian ini 

diambil taraf kepecayaan α = 0,05 

g. Bandingkan hasil t hitung dengan tabel t pada tingkat kepercayaan yang 

diajukan dengan peluag t ( 1- ½α ) 

h. Tentukan hipotesis diterima atau ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


