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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan

data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang

dihadapi. Menurut Suharsimi Arikunto (1998:3) penelitian eksperimen adalah

suatu penelitian yang selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat

dari suatu perlakuan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah metode eksperimen komparatif atau eksperimen semu, karena didalam

kedua perlakuan ini tidak ada kontrol.

B. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang akan menjadi titik perhatian

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1997:96). Dalam penelitian ini, variabel

penelitiannya menjadi dua, yaitu:

a. Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak terkandung pada

variabel lainnya yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai

variabel yang disimbolkan dengan (X) adapun variabel bebas dalam

penelitian ini adalah:

- Metode bagian.

- Metode keseluruhan
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b. Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada

variabel lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya

dilambangkan dengan (Y) adapun variabel terikat dalam penelitian ini

adalah:

- Keterampilan bermain tenis meja

C. Definisi Operasional Variabel

a. Yang dimaksud dengan metode bagian dalam penelitian ini adalah

mempelajari dahulu bagian pertama sampai kita kuasai kemudian kita

beralih mempelajari bagian kedua, sesudah bagian kedua ini kita kuasai,

kita beralih lagi kebagian berikutnya demikianlah seterusnya sampai

semua pelajaran itu kita pelajari dan kuasai.

b. Yang dimaksud dengan metode latihan keseluruhan adalah melatih atau

mengajar dimana untuk menguasai suatu rangkaian gerak kepada atlit atau

siswa diajarkan semua unsur rangkaian gerak secara keseluruhan sekaligus

dan dipraktikan secara keseluruhan sekaligus.

c. Yang dimaksud dengan keterampilan bermain tenis meja dalam penelitian

ini adalah diukur dengan menggunakan “backboard tes” yang diciptakan

oleh Mott dan Lockhart.test ini dapat penulis percayai karena telah

memiliki validitas dan reabilitas yang tinggi yaitu validitas 0,81 dan

reliabilitas 0,98.
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D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek

yang mempunyai sifat-sifat umum. Menurut Suharsimi Arikunto

(1998:106), populasi  adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam

penelitin ini ialah siswa putra SMK Gajah Tunggal Hadimulyo Metro,

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tenis meja yang berjumlah 20

orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Arikunto

(1997:109) akan tetapi dalam penelitian ini semua populasi dijadikan

sampel. Suharsimi Arikunto (1997:108) apabila seseorang meneliti semua

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik

diambil semua. Sebaliknya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil

antara 10-15% atau 20-25%. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20

orang, karena jumlah sampel kurang dari 100 maka sampel diambil semua

atau disebut juga sampel total atau sampel populasi. Sampel populasi pada

penelitian ini adalah siswa putra SMK Gajah Tunggal Hadimulyo Metro

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tenis meja.
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E. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah gambaran dari seluruh pemikiran dan kegiatan

yang dilakukan dalam penelitian. Adapun bentuk desain dalam penelitian ini

sebagai berikut:

K1             MB              T2

P T1 OP

P            S            T1           OR K2             MK              T2

Keterangan:

P : Populasi

T1 : Tes awal

OP : Ordinal pairing

K1 : Kelompok yang diberi latihan metode bagian

K2 : Kelompok yang diberi latihan metode keseluruhan

MB : Metode bagian

MK : Metode keseluruhan

T2 : Tes akhir

F. Teknik Pengumpulan Data

Test  backboard, tes dilakukan sebelum latihan, dan untuk menentukan

pembagian kelompok yang diberikan metode latihan bagian, dan yang diberi

metode keseluruhan dengan ordinal pairing.
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G. Instrumen Penelitian

Tolak ukur dipergunakan dalam penelitian ini untuk menilai keberhasilan

belajar adalah bentuk tes keterampilan bermain tenis meja untuk pelajar SLTA

putra yang disusun oleh Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Depdikbud

Jakarta.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Meja tenis meja sebanyak 2 buah

b. Bola sebanyak 30 buah

c. Stop watch 2 buah

d. Bet tenis meja 30 buah

e. Alat-alat tulis

f. Lembar hasil tes

H. Prosedur Pelaksanaan Tes

Sampel berdiri dibelakang meja dengan memegang bet dan bola. Pada aba-aba

“ya” sampel melakukan servis dilanjutkan ke arah meja yang vertikal dengan

forehand selama 30 detik. Bila sampel tidak bisa menguasai bola dapat

mengambil bola yang tersedia. Waktu pelaksanaan tes ini tiga kali dengan

interval 10 detik hasil yang tertinggi dijadikan data.
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I. Teknik Pengolahan Data

Sebelum data di analisis maka data tersebut diolah terlebih dahulu melalui

tahap pengukuran yang baik. Suatu alat ukur yang baik adalah yang memiliki

validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas tes adalah suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat mngukur

apa yang seharusnya diukur. Jadi alat ukur tersebut mengandung

penyesuaian dengan tujuan pengukuran. Validitas yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah validitas tes.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas tes adalah suatu tes dikatakan reliabel apabila tes itu berulang-

ulang memberikan hasil yang sama.

J. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dianalisis menggunakan

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.  Analisis kualitatif digunakan untuk

menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan

menggunakan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan

yang diteliti yaitu perbandingan metode latihan bagian dengan metode latihan

keseluruhan terhadap keterampilan belajar pukulan forehand drive tenis meja.

Sedangkan analisis kuantitaif dipergunakan untuk menggambarkan angka

(persentase) secara kuantitatif atau jumlah.
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Teknik analisis data selain uji-t penulis akan menggunakan rata-rata, varians

dan standar deviasi.  Tujuan atau kegunaannya adalah untuk melihat seberapa

jauh hasil perlakuan yang mampu melampaui diatas rata-rata dan dibawah

rata-rata dalam persentase.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak.  Untuk

pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji liliefors.  Langkah

pengujiannya mengikuti prosedur Sudjana (1992:466), yaitu:

a. Pengamatan x1, x2,..., xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2,..., Zn dengan

menggunakan rumus:

= −
SD : Simpangan baku

Z : Skor baku

X : Row skor

: Rata-rata

b. Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi

normal baku.  Kemudian di hitung peluang ( ) = ( ≤ )
c. Selanjutnya di hitung Z1, Z2,..., Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi

kalau proporsi ini dinyatakan dengan S(Zi) maka:

( ) = , , … , … ≤
d. Hitung selisih ( ) − ( ) kemudian tentukan harga mutlaknya.



33

e. Ambil harga paling besar di antara harga mutlaknya.  Sebutlah harga

terbesar ini dengan L0.  setelah harga L0, nilai hasil perhitungan

tersebut dibandingkan dengan nilai kritis L0 untuk uji Liliefors dengan

taraf signifikan 0,05.  Bila harga L0 lebih kecil (<) dari Ltabel maka data

yang akan di olah tersebut berdistribusi normal sedangkan bila L0 lebih

besar (>) dari Ltabel maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

L0 < Ltabel : normal

L0 < Ltabel : = normal

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua

kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak.  Menurut

Sudjana (2002:250) untuk pengujian homogenitas digunakan rumus

sebagai berikut:

=
Membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel dengan rumus:

Dk pembilang : n-1 (untuk varians terbesar)

Dk penyebut   : n-1 (untuk varians terkecil)

Taraf signifikan (0,05) maka dicari pada tabel F

Didapat dari tabel F

Dengan kriteria pengujian

Jika : Fhitung > Ftabel tidak homogen
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Fhitung < Ftabel berarti homogen (bisa dilanjutkan)

Pengujian homogenitas ini bila Fhitung lebih kecil (<) dari Ftabel maka data

tersebut mempunyai varians yang homogen.  Tapi sebaliknya bila Fhitung

lebih besar (>) dari Ftabel maka kedua kelompok mempunyai varians yang

berbeda.

3. Uji t-tes

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya

varians antar kedua kelompok sampel maka analisis yang digunakan dapat

dikemukakan beberapa alternatif:

a. Data berdistribusi normal dan kedua kelompok mempunyai varians

yang homogen ( = ) maka uji t-tes yang dipergunakan untuk

menguji hipotesis penelitian seperti yang dikemukakan oleh Sudjana

(1990) sebagai berikut:

= ( − )
= ( − 1) + ( − 1)+ − 2

Keterangan:

: Rerata kelompok eksperimen A

: Rerata kelompok

: Simpangan baku kelompok eksperimen A

: Simpangan baku kelompok
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: Jumlah sampel kelompok eksperimen A

: Jumlah sampel kelompok eksperimen B

b. Salah satu data berdistribusi normal dan data yang lain tidak

berdistribusi normal ( ≠ ) kedua kelompok sampel yang

mempunyai varians yang homogen atau tidak homogen maka rumus

yang digunakan menurut Sudjana (1992:241) dalam Surisman (1996):

= ( − )+
Keterangan:

: Rerata kelompok eksperimen A

: Rerata kelompok

: Simpangan baku kelompok eksperimen A

: Simpangan baku kelompok

: Jumlah sampel kelompok eksperimen A

: Jumlah sampel kelompok eksperimen B

c. Bila kedua data berdistribusi tidak normal, kedua kelompok sampel

homogen atau tidak, maka rumus yang digunakan seperti yang

dikemukakan Sanafiah Faisal (1982:371) adalah:

= − −2( + + 1)2
= ( + + 1)2
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Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol adalah bila Zhitung < Ztabel berarti tidak terdapat

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol sebaliknya bila Zhitung > Ztabel berarti terdapat perbedaan yang

signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.


