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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:3) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang tertentu. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Selain 

itu, untuk membantu menganalisis data dan fakta yang diperoleh dari 

lapangan, penelitian ini menggunakan rumus statistik. 

 

3.2 Setting Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada anak usia 5-6 tahun di sekolah di TK Melati 

Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013:117). Populasi dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B 

usia 5-6 tahun di  TK Melati Puspa Tanjung senang Bandar lampung, yang 

keseluruhan anak berjumlah 46 anak. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2013:118). Sampel dalam penelitian 

ini adalah anak usia 5-6 tahun dikelas B1 yang terdiri dari 28 anak di TK 

Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dengan purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti mengambil sampel di kelas 

B1, karena subjek penelitian yang dituju adalah anak usia 5-6 tahun, dan 

berdasarkan pengamatan peneliti di kelas B1, dari 28 anak masih banyak 

anak yang belum berkembang dalam kemampuan melakukan gerakan yang 

terkoordinasi. 

 



30 
 

3.4 Definisi Konseptual Variabel 

3.4.1 Latihan Senam Irama (Variabel X) 

Latihan Senam irama merupakan suatu kegiatan yang termasuk kedalam 

jenis olahraga yang dilakukan mengikuti irama musik atau nyanyian. 

Melakukan aktivitas latihan senam irama seperti mendengarkan musik 

sambil mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh  instruktur senam secara 

berulang-ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh instruktur 

senam. 

 

3.4.2 Kemampuan Melakukan Gerakan yang Terkoordinasi (Variabel Y) 

Kemampuan melakukan gerakan yang  terkoordinasi diartikan sebagai 

kemampuan pelaksanaan untuk mengintegrasikan jenis gerakan kebentuk 

yang lebih kompleks. Disamping itu, kemampuan  koordinasi motorik 

kasar juga mencakup katahanan, kecepatan, kelenturan, ketangkasan, 

kesimbangan, dan kekuatan. Ada tiga kategori gerakan yang dapat 

dilakukan oleh anak yaitu lokomotor (gerakan berpindah tempat, non-

lokomotor (gerakan ditempat) dan manipulatif. 

 

3.4.3 Definisi Oprasional Variabel 

3.4.3.1 Definisi Oprasional Variabel Dependen atau “Y” (kemampuan 

melakukan gerakan terkoordinasi)  

Yang dimaksud dengan kemampuan melakukan gerakan yang  

terkoordinasi dalam penelitian ini adalah kemampuan anak dalam 

melakukan gerakan ditempat dan berpindah tempat yang 
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terkoordinasi ketika mengikuti latihan senam irama seperti gerakan 

berdiri diatas satu kaki, membungkukan badan, berjinjit, memutar, 

melompat dengan satu kaki, berjalan mundur, berjalan sambil 

berjinjit, berjalan maju. 

 

3.4.3.2 Definisi Oprasional Independen atau “X” (latihan senam irama) 

Yang dimaksud dengan latihan Senam irama dalam penelitian ini 

adalah frekuensi mengikuti latihan senam irama yang dilakukan 

sebanyak 9 kali pertemuan dinilai dari absen kehadiran anak. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul 

data atau melaksanakan tugas mengumpulkan data tentang yang sedang di 

teliti. Teknik yang digunakan pada penelitian ada dua, yaitu: 

3.5.1 Observasi 

Nasution (1988 dalam Sugiyino, 2013:310) menyatakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.  Penelitian ini 

menggunakan observasi secara terstruktur dengan menggunakan pedoman 

observasi dalam bentuk ceklis. Proses kegiatan anak dibuat dalam daftar 

penlialain yang sudah dikelompokan berdasarkan ciri-ciri yang akan 
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dinilai sesuai dengan indikator yang diajarkan dan yang sudah berisi lajur 

cek list dalam kisi-kisi instrumen penelitian. 

 

3.5.2 Dokumentasi 

Tekhnik dokumentasi yaitu untuk memperkuat data yang dibuktikan 

dengan video atau foto-foto pada saat peneliti melakukan observasi kepada 

anak usia dini di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung. 

 

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Aspek yang diamati 

Latihan Senam Irama Aktivitas mengikuti 

latihan senam irama 

Frekuensi mengikuti 

latihan senam irama 

Kemampuan Melakukan 

Gerakan yang 

Terkoordinasi 

Melakukan gerakan 

ditempat 

Berdiri diatas satu kaki 

dengan seimbang, 

membungkukan badan, 

berjinjit, memutar 

 Melakukan gerakan 

berpindah tempat 

Berjalan maju kedepan, 

berjalan kedepan sambil 

berjinjit, berjalan 

mundur, melompat 

keberbagai arah dengan 

satu kaki. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kuantitatif dengan uji statistik yaitu dengan menggunakan rumus korelasi Tata 

Jenjang (Spearman Rank). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih 

dahulu dilakukan uji persyaratan, yaitu uji analisis tabel. 

 

3.6.1 Analisis Tabel 

3.6.1.2 Analisis Tabel Latihan Senam Irama (Variabel X) 

Untuk menyajikan data mengikuti latihan senam irama digolongkan 

menjadi 4 kategori yaitu: Sangat Aktif, Aktif, Kurang Aktif dan 

Tidak aktif. Anak dikatakan sangat aktif apabila anak mengikuti 

latihan senam irama lebih dari 7 kali dengan interval nilai 76,00-

100,00, anak dikatakan aktif apabila anak mengikuti latihan senam 

irama 5-6 kali dengan interval nilai 51,00-75,00, anak dikatakan 

kurang aktif apabila mengikuti latihan senam irama 3-4 kali dengan 

interval nilai 26,00-50,00 dan anak dikatakan tidak aktif apabila 

tidak pernah mengikuti latihan senam irama atau mengikuti latihan 

senam irama hanya 1-2 kali dengan interval nilai 0,00-25,00. 

3.6.1.3 Analisis Tabel Kemampuan Melakukan Gerakan yang 

Terkoordinasi. 

Untuk menyajikan Data yang diperoleh dari kemampuan melakukan 

gerakan yang terkoordinasi melalui latihan senam irama akan 

dianalisis dengan cara sebagai berikut: 
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1. Mengamati anak pada setiap pertemuan menskor kemampuan 

melakukan gerakan yang terkoordinasi pada setiap aspek yang telah 

ditentukan. 

2. Menghitung kemampuan anak berdasarkan setiap indikator yang 

dipecah kedalam aspek yang diamati, maka digunakan rumus 

pencapaian hasil belajar menurut Sudjana (2006:69): 

N =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑛𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
x 100 % 

3. Setelah memperoleh nilai berdasarkan pertimbangan rubrik 

selanjutnya menafsirkan hasil perhitungan data yang digolongkan 

kedalam kriteria tingkat kemampuan sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Tolak Ukur Tingkat Kemampuan Melakukan Gerakan 

yang Terkoordinasi  

 

Kategori Kemampuan Keterangan Interval Nilai 

Berkembang sangat baik >7 gerakan terkoordinasi 76,00 – 100,00 

Berkembang sesuai harapan 5 – 6 gerakan terkoordinasi 51,00 – 75,00 

Mulai berkembang 3 – 4 gerakan terkoordinasi 26,00 – 50,00 

Belum berkembang <2 gerakan terkoordinasi 0,00 – 25,00 

Sumber: adopsi dari Dimyati (2013:103) 

Berdasarkan tabel diatas, anak dikatakan kemampuannya berkembang sangat baik 

apabila sudah mampu melakukan gerakan yang terkoordinasi lebih dari 7 gerakan 

dengan interval nilai 76,00-100,00 , anak dikatakan berkembang sesuai harapan 
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apabila sudah mampu melakukan gerakan yang terkoordinasi 5-6 gerakan dengan 

interval nilai 51,00- 75,00, anak dikatakan mulai berkembang apabila sudah 

mampu melakukan gerakan yang terkoordinasi 3-4 gerakan dengan interval nilai 

26,00-50,00, dan anak dikatakan belum berkembang apabila belum mampu 

melakukan 8 gerakan yang terkoordinasi  atau hanya 1-2 gerakan dengan interval 

nilai 0,00-25,00. 

3.6.2 Analisis Uji Hipotesis 

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

hipotesis asosiatif diuji menggunakan Spearman Rank. Spearman Rank ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan bila datanya berbentuk ordinal 

(Sugiyono, 2009:244). Berikut ini adalah rumus Korelasi Spearman Rank. 

 

 

Sumber : Sugiyono (2009:245) 

Gambar 2. Rumus Korelasi Spearman Rank 

 

Keterangan: 

ᵖ  = Kooefisien Spearman Rank 

bᵢ = selisih peringkat setiap data 

n = jumlah data 

berdasarkan hasil perhitungan dengan Korelasi Spearman Rank. Maka 

dapat diketahui apakah hipotseis yang diajukan dapat diterima atau tidak 

dilihat dari tabel nilai r Spearman (lihat lampiran 12). 

H₀ diterima bila 𝑟𝑠 ≤𝑟𝑡  (𝛼) 

𝑃=1−
6 𝑏𝑖  ²

𝑛 𝑛2−1 
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H₀ ditolak bila 𝑟𝑠 >𝑟𝑡  (𝛼) 

Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut kemudian dilihat keeratanya 

dengan menggunakan pedoman interpretasi koefesiensi korelasi sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefesien 

                       Korelasi 

 

Interval Koefesien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono( 2013:257) 

 


