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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Dalam penelitian ini penulis bermaksud, ”ingin mengetahui tentang Pengaruh 

metode pembelajaran demonstration terhadap hasil belajar keterampilan servis 

pendek dalam permainan bulutangkis”. 

Pengertian eksperimen menurut Arikunto (2006:5) adalah sebagai berikut: 

 

Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan causal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminir atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor yang 

bisa mengganggu eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk 

melihat akibat dari suatu perlakuan). 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

eksperimen merupakan suatu metode dalam penelitian yang dapat digunakan 

untuk menentukan pengaruh baik kualitas maupun kuantitas pada suatu peristiwa 

atau untuk pengaruh beberapa variabel. 

a. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang penulis gunakan adalah One-Group Pretest-

Posttest Design. Pada desain ini terlebih dahulu peneliti melakukan Pretest 

(test awal) sebelum dilakukan perlakuan, kemudian setelah itu dilakukan post 

test. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena 

dapat membandingkan antara keadaan sebelum diberi perlakuan dan keadaan 
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sesudah diberi perlakuan atau treatment.  

Untuk desain penelitian dapat dilihat pada bagan dibawah ini. 

 

 

Bagan 3.1  

Desain Penelitian  

(Sugiyono, 2013: 85) 

 

 

Keterangan : 

 

X   = perlakuan penerapan Demonstrasi 

O1 = tes awal servis pendek 

O2 = tes akhir servis pendek 

 

Untuk alur penelitian digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2  

Alur Penelitian 

Sugiyono (2013) 

 

O1 X O2 

Perlakuan Demonstrasi 

Populasi 

Sampel 

Pengolahan dan Analisis Data 

Tes Awal servis pendek 

Tes Akhir servis pendek 

Uji Hipotesis 

Identifikasi data 

Kesimpulan 



28 
 

b. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono; 

2013:60). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Pengaruh 

metode pembelajaran demonstration terhadap hasil belajar keterampilan servis 

pendek dalam permainan bulutangkis. Dari tujuan tersebut penulis dapat 

menemukan dua jenis variabel pada penelitian, yang terdiri dari 1 variabel 

bebas dan 1 variabel terikat, yaitu : 

 Variabel bebas atau variabel yang tidak tergantung atas variabel lain 

(Nazir; 2005:122) yang dijabarkan sebagai X adalah : Pembelajaran 

demonstration 

 Variabel Terikat atau variabel yang tergantung atas variabel lain 

(Nazir;2005:122) yang dijabarkan sebagai Y adalah : keterampilan servis 

pendek 

 

B. Populasi dan Sampel 

Dalam proses pemecahan masalah penelitian diperlakukan suatu data dari 

objek penelitian atau populasi yang akan diselidiki. Populasi adalah semua objek 

yang akan diselidiki sedangkan sampel adalah sebagian dari objek penelitian 

Sugiono (2009:117) mengatakan: “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik satu 

kesimpulan”. Sedangkan sampel adalah dimiliki populasi tersebut. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006:112) bahwa : 

Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan peneliti populasi”. Dalam suatu penelitian, populasi 

biasa merupakan kumpulan individu atau subjek dengan sifat-sifat. 

Sedangkan sampel penetian merupakan sebagian yang diambil dari populas. 

Penggunaan sampel dalam setiap penelitian didasrkan pada jumlah anggota 

populasinya. oleh karena populasi dalam penelitian ini sedikit,maka seleruh 

anggota populasi tersebut dijadikan sampel penelitian dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik total sampling. 

1. Populasi Penelitian 

Populasi menurut Sugiyono (2010:117) dapat diartikan sebagai “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi penelitian seluruhnya merupakan 

siswa SMKN 1 Dawuan Kelas X-1 yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 

10 orang. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Mengenai jumlah sampel yang harus digunakan dalam suatu penelitian, 

Arikunto (2006:104) berpendapat bahwa "Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang di teliti " Kemudian Teknik yang digunakan untuk menarik 

sampel tersebut adalah dengan teknik total sampling”  Mengenai teknik total 
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sampling di jelaskan oleh  Arikunto (2006:112) bahwa: apabila subjek nya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi”. dalam penelitian ini populasi yang berjumlah 10 orang 

dijadikan sebagai sampel penelitian. 

Sampel yang dipilih hanya siswa laki-laki dengan pertimbangan agar 

sampel bersifat homogen dan dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh hormon kelamin antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan 

profil anatomis dan fisiologis laki-laki lebih baik dibandingkan dengan wanita 

(Giriwijoyo, 2013: 90). 

 

C. Instrument Penelitian 

Untuk mengumpulkan data dari sample penelitian diperlukan alat yang 

disebut instrumen. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

perlu digunakan alat pengukur sebagai alat pengumpul data. Seperti yang 

dikemukakan oleh Nurhasan (2007 : 213) sebagai berikut : “Dalam proses 

pengukuran membutuhkan alat pengukur. Dengan alat ini kita akan mendapatkan 

data yang merupakan hasil pengukuran.” Adapun alat ukur/ instrumen penelitian 

yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah tes pendek servis bulutangkis 

dari Nurhasan. 

Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh French pada tahun 1941. 

Kegunaan utama dari tes ini adalah mengukur kemampuan dan ketepatan 

penempatan serve pendek dengan shuttle cock di bawah dengan tingkat validitas 

0,91 dan reliabilitas sebesar 0,89 (Nurhasan (2007 : 221). 
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1. Pelaksanaan  

Orang coba berdiri pada bagian lapangan yang terletak sudut-menyudut 

dengan sasaran yang di buat untuk melaksanakan serve. Setelah aba-aba “ya” 

orang coba mulai melakukan serve di arahkan ke sasaran dengan kesempatan 

sebanyak 20 kali serve.Suttle cock harus melintas di atas net dan di bawah pita. 

Lapangan bulutangkis yang di gunakan hanya sebelah. 

2. Cara menskor 

Shuttle cock yang jatuh pada sasaran terdalam di beri nilai 5,kemudian 4, 

3, 2 dan shuttle cock yang jatuh di luar target tetapi masih pada bagian service 

court ( daerah kearah mana pukulan serve harus dijatuhkan ) diberi nilai 1. Bila 

shuttle cock jatuh pada garis, dianggap jatuh pada daerah yang bernilai lebih 

tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Gambar 3.1 

                             Lapangan Untuk Tes Servis Pendek 
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Pada sebelah lapangan tersebut, sudut-menyudut dengan orang coba 

berbeda.  Digaris short service line (garis yang berjarak 1,98 m dari jaring ). 

Pada titik sudut lapangan dibuat garis-garis lengkung dari titik sudutnya 

dengan jari 22 inch (55 cm), 30 inch (76 cm), 38 inch (97 cm) dan 46 (107 cm). 

ukuran ini termasuk 2 inch (5,08). Lebar tiap-tiap garis  pita sepanjang net 

dengan lebar minimal 5 cm direntangkan dengan jarak ketinggian 0,5 di atas 

net. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, penulis menentukan instrumen yang tepat, valid, 

dan reliabel. Setelah instrumen ditentukan, penulis melakukan tes awal (pre-test) 

untuk mengetahui data awal penelitian sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya 

yang dilakukan penulis. 

Setelah data awal terkumpul lewat test awal, maka penulis mulai 

melakukan pemberian perlakuan atau treatment metode pembelajaran 

demonstration pada saat pembelajaran penjas. Pemberian perlakuan tersebut 

dilakukan selama 2 minggu. 

Penelitian ini berlangsung 2 minggu dengan frekuensi pertemuan 2 kali 

dalam seminggu, didasarkan atas pendapat Sajoto (2000:48) yaitu: “Latihan 2 kali 

setiap minggu agar tidak terjadi kelelahan yang kronis. Adapun lama latihan yang 

diperlukan adalah selama 2 minggu atau lebih”. 

Setelah pemberian perlakuan selesai, penulis mulai megumpulkan data 

penelitian dengan melakukan tes akhir atau post-test untuk mengetahui sejauh 
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mana pengaruh dari perlakuan metode pembelajaran demonstration terhadap 

peningkatan keterampilan servis pendek bulutangkis pada sampel penelitian.  

Setelah semua data terkumpul, penulis kemudian melakukan analisis data 

untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji-t atau uji 

signifikansi, setelah itu kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian ini. 

 

E. Analisis Data 

Setelah data dari tes awal dan tes akhir terkumpul, langkah selanjutnya 

adalah menganalisis data tersebt secara statistik. 

Langkah – langkah pengolahan data tersebut ditempuh dengan prosedur 

sebagai berikut: 

a. Menghitung skor rata-rata dari setiap kelompok sampel, dengan menggunakan 

pendekatan dari Nurhasan (2007:22): 

𝒙 =
∑ 𝒙𝒊

𝒏
 

 Keterangan : 

X   =  Nilai rata-rata yang dicari 

   Xi  = Jumlah skor yang diperoleh 

n    = Jumlah sampel 

∑   =  Jumlah   

 

b. Menghitung simpangan baku hasiltes awal dari masing-masing kelompok 

dengan menggunakan rumus : 

 𝒔 =
√∑(𝑿−𝑿)

𝟐

𝒏−𝟏
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      Keterangan : 

S =  Simpangan baku yang dicari 

X1 = Skor yang diperoleh 

N = Jumlah sampel 

 =Menunjukan jumlah 

 

c. Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, 

maka dilakukan uji normalitas secara nonparametrik yang dikenal uji Liliefors 

dengan prosedur sebagaiberikut : 

 Pengamatan X1,X2,…,….,Xn dijadikann bilangan baku Z1,Z2,…,…Zn  

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:   𝒛
𝟏= 

𝒙𝟏−𝒙
𝒔

 

Akan tetapi karena yang diuji merupakan bentuk catatan waktu maka 

rumus yang digunakan adalah :  𝒛
𝟏= 

𝒙−𝒙𝟏
𝒔𝟏

  

(X dan S merupakan rata-rata dan simpangan baku setiap kelompok) 

 Untuk tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku 

kemudian dihitung peluang F (𝒛𝟏) = P (Z < 𝒛𝒊) 

 Selanjutnya dihitung proporsi  𝑧1, 𝑧2,…,…, 𝑧𝑛 yang lebih kecil tau sama 

dengan Zi,jika proporsi ini dinyatakan dengan S (Zi),maka: 

S(𝑧1) = Banyaknya Zi,Z2,…,…,Zn,yang  < Zi 

   N 

 Hitung selisih F (Zi) – S Zi ) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

 Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Sebutlah harga terbesar dengan Lo. 

 Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, maka kita bandingkan Lo ini 

dengan nilai kritis L yang diambil dari daftar nilai kritis untuk uji Liliefort, 
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dengan taraf signifikansi 𝛼=0,05 kriterianya adalah total hipotesis nol 

bahwa populasi distribusi normal, jika Lo yang diperoleh dari data 

pengamatan melebihi L dari daftar nilai uji Liliefors. Dalam hal ini 

hipotesis nol (Sugiyono,2006:466-467). 

d. Menguji Homogenitas sampel dengan menggunakan rumus : 

𝑭 =
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 𝑻𝒆𝒓𝒃𝒆𝒔𝒂𝒓

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 𝑻𝒆𝒓𝒌𝒆𝒄𝒊𝒍
 

Keterangan : 

F = Nilai yang dicari 

 

e. Kemudian apabila data berdistribusi normal dan homogen maka pengujian 

statistika menggunakan uji statistika parametrik yaitu uji t dengan rumus : 

  𝒕 =  
�̅�

𝑺𝒃 / √𝒏
 

Keterangan : 

t = Nilai kritis yang dicari 

B  =  Rata-rata skor beda/selisih/gain 

Sb =  Simpangan Baku 

n =  Jumlah sampel 

 

Kriteria pengujian : 

 

 Apabila , Thitung < TTabel , maka H0 diterima, kesimpulannya tidak ada 

pengaruh yang signifikan 

 Apabila , Thitung > TTabel , maka H0 ditolak, kesimpulannya ada pengaruh 

yang signifikan 
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F. Seting Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Dawuan yang beralamat di Dawuan 

Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Jawabarat.  

b. Jadwal Penelitian 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

 

N

o 
Uraian Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Juni Juli Agustus September Oktober 

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

1 Persiapan & 

Pembekalan 

√ √                 

2 Perencanaan Proposal   √ √               

3 Pelaksanaan Bimbingan       √ √ √ √  √       

4 Pelaksanaan Penelitian         √ √ √        

5 Pengolahan Data           √ √       

6 Penyusunan Laporan             √ √ √ √   

7 Sidang                  √ 

 

 


