
III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode eksperimen

komparatif. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah pre test-post

test design (desain tes awal-tes akhir) seperti tabel berikut ini :

Tabel 1. Desain penelitian.

Subjek Tes Awal Treatment/perlakuan Tes Akhir

A BLG A1 BG BLG A2

B BLG B1 BT BLG B2

Keterangan :

BLG A1 = Tes awal kelompok A

BLG A2 = Tes akhir kelompok A

BG = Latihan bantuan guru

BLG B1 = Tes awal kelompok B

BLG B2 = Tes akhir kelompok B

BT = Latihan bantuan tali

1. Prosedur Desain

KE 1          Treatment A          Posttest

R         Pretest     OP

KE 2 Treatment B          Posttest

Keterangan :
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R = Random

Pretest = Tes awal gerak dasar baling-baling

OP = Ordinal Pairing

KE 1 = Kelompok 1

KE 2 = Kelompok 2

Treatment A    = Model bantuan guru

Treatment B = Model bantuan tali

Posttest = Tes akhir gerak dasar baling-baling.

Pembagian kelompok eksperimen didasarkan hasil tes awal keterampilan

gerak dasar baling-baling yang di rangking, kemudian subyek yang

memiliki kemampuan setara dipasang-pasangkan ke dalam kelompok 1

dan kelompok 2. Dengan demikian kedua kelompok tersebut sebelum

diberi perlakuan kemampuan yang sama. Apabila pada akhirnya terdapat

perbedaan, maka hal ini disebabkan oleh pengaruh perlakuan yang

diberikan. Adapun pembagian kelompok dalam penelitian ini dengan cara

ordinal pairing sebagai berikut :

1 2

4 3

5 6

dst 7

2. Prosedur Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka variabel yang diteliti meliputi :

a. Variabel bebas : model bantuan guru dan bantuan tali

b. Variabel terikat : keterampilan gerak dasar baling-baling

B. Variabel Penelitian, Data dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian
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Menurut Arikunto (1998 :99) Variabel penelitian adalah objek penelitian,

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam hal ini

terdapat dua macam variabel, yaitu : (1) variabel bebas dan (2) variabel

terikat.

a. Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung

pada varibel lainnya yang berguna untuk meramalkan dan

menerangkan  nilainya. Adapun  variabel bebas dalam  penelitian ini

adalah model bantuan guru (X1) dan model bantuan tali (X2).

b. Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainnya bergantung pada

variabel lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya.

Variabel terikatnya adalah keterampilan gerak dasar baling-baling (Y).

Dalam melaksanakan perlakuan, sampel dibagi menjadi dua kelompok

yaitu :

1. Kelompok eksperimen 1 diberi perlakuan model bantuan guru.

2. Kelompok eksperimen 2 diberi perlakuan model bantuan tali.

2. Data

Menurut sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu data

primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang

yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang

memerlukannya. data primer disebut juga data asli atau data baru.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari

sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut biasanya diperoleh dari

perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu.
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C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Arjuna Bandar

Lampung yang berjumlah 140 siswa yang terdiri dari 4 kelas.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah suatu objek yang akan menjadi bahan penelitian.

Adapun untuk menentukan besarnya sampel yang akan diteliti, Suharsimi

Arikunto ( 1998:120 ) menjelaskan untuk sekedar ancer-ancer maka

apabila obyek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah

subyeknya besar dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%.

Adapun sample dari penelitian ini adalah sebanyak 28 siswa dengan teknik

pengambilan sampel menggunakan random sampling.

D.  Prosedur Penelitian

Sebelum melakukan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut ;

a. Mengurus surat izin penelitian

b. Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan

c. Mempersiapkan tenaga pembantu

d. Membagai kelompok dengan teknik ordinal pairing berdasarkan tes awal

e. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal latihan.

E.   Instrumen Penelitian

a.  Istrumen

Instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan gerak dasar

meroda / baling-baling.
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Tabel. Pelaksanaan Gerak Dasar Meroda / Baling-Baling.

No Aspek Deskriptor
Bobot

1 2 3 4 5

1 Persiapan

Berdiri sikap menyamping arah
gerakan
Kedua kaki dibuka selebar bahu
dan kedua lengan terentang serong
atas

2
Tahap

Gerakan

Bila gerakan diawali dengan tangan
kiri, letakkan telapak tangan kiri
pada matras yang diikuti kaki kanan
terangkat lurus ke atas. Saat tangan
kanan diletakkan pada matras, kaki
kiri terangkat lurus ke atas, hingga
badan membentuk berdiri dengan
tangan.
Turunkan dengan cepat kaki kanan
pada matras disusul terangkatnya
tangan kiri dari matras dan kaki kiri
mendarat pada matras.

3
Akhir

Gerakan

Berdiri sikap menyamping arah
gerakan dengan posisi kedua kaki
terbuka selebar bahu.
Sikap kedua lengan terentang
serong atas di samping telinga.

Diadopsi dari Roji (2007:121)

Keterangan :
1 : Kurang sekali
2 : Kurang
3 : Cukup / sedang
4 : Baik
5 : Baik sekali

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini diadakan tes

keterampilan gerak dasar baling baling dari Roji ( 2007 : 121 ).

G. Teknik Analisis Data
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Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan akhir. Menghitung

hasil tes awal dan akhir keterampilan gerak dasar baling-baling menggunakan

teknik analisa data uji t. Adapun syarat dalam menggunakan uji t adalah :

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 nXXX ,...,, 21 dijadikan bilangan baku

nZZZ ,...,, 21 dengan menggunakan rumus

SD

Xx
Z i

i

Keterangan :

SD : Simpangan baku

Z : Skor baku

X : Row skor

X : Rata-rata

b. Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi

normal baku. Kemudian di hitung peluang )()( ii ZZPZF

c. Selanjutnya dihitung nZZZ ,...,, 21 yang lebih kecil atau sama dengan

iZ kalau proporsi ini dinyatakan dengan )( iZS maka

n

ZyangZZZbanyaknya
ZS in

i

...,...,,..
)( 21

d. Hitung selisih )()( ii ZSZF kemudian tentukan harga mutlaknya.

e. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut.

Sebutlah harga terbesar ini dengan 0L . Setelah harga 0L , nilai hasil
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perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis 0L untuk uji

Liliefors dengan taraf signifikan 0,05. bila harga 0L lebih kecil (<)

dari L tabel maka data yang akan di olah tersebut berdistribusi normal

sedangkan bila 0L lebih besar (>) dari L tabel maka data tersebut tidak

berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua

kelompok sample memiliki varian yang homogen atau tidak. Menurut

Sudjana (2002 : 250) untuk pengujian homogenitas digunakan rumus

sebagai berikut :

TerkecilVarians

TerbesarVarians
F

Membandingkan nilai  F hitung dengan F tabel 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 dan

sebaliknya berarti  homogen.

Pengujian homogenitas ini bila F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka

data tersebut mempunyai varians yang homogen. Tapi sebaliknya bila F

hitung (>) dari F tabel maka kedua kelompok mempunyai varians yang

berbeda.

3. Uji t
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Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya

varians antar kedua kelompok sample maka analisis yang digunakan dapat

di kemukan beberapa alternatif :

a. Data berdistribusi normal dan kedua kelompok mempunyai varians

yang homogen ( 21 ) maka uji t- tes yang dipergunakan untuk

menguji hipotesis penelitian seperti yang dikemukakan oleh Sudjana

(1992) sebagai berikut :

t hitung =

21

21

11

nn
xS

XX

gab

2

)1()1(

21

2
22

2
11

nn

SxnSxn
Sgab

Keterangan :

X : Rerata kelompok eksperimen A

X : Rerata kelompok eksperimen B

1S : Simpangan baku  kelompok eksperimen A

2S : Simpangan baku  kelompok eksperimen B

1n : Jumlah sampel kelompok eksperimen  A

2n : 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) :
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t hitung =

1

2
2

1

2
1

21

n

S

n

S

XX

Keterangan

X : Rerata kelompok eksperimen A

X : Rerata kelompok eksperimen B

1S : Simpangan baku  kelompok eksperimen A

2S : Simpangan baku  kelompok eksperimen B

1n : Jumlah sampel kelompok eksperimen A

2n : Jumlah sampel kelompok eksperimen B

4. Uji Pengaruh

Untuk mengetahui pengaruh menyundul bola dengan model latihan

melingkar dan berpasangan terhadap keterampilan menyundul bola,

maka digunakan rumus uji pengaruh sebagai berikut :

thitung =
nSb

B

Keterangan :

B = selisih rata rata pre tes dan post tes kelompok eksperimen A

atau kelompok eksperimen B

Sb = Standar Deviasi dari kelompok selisih antara post tes dan pre tes

n = akar dari jumlah sample kelompok eksperimen.


