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III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan 

data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang 

dihadapi. Metode merupakan suatu prosedur atau cara ilmiah untuk mengetahui 

sesuatu. Menurut Sugiyono (2009:2) cara ilmiah berarti :  

Kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris dan sistematis. Rasional berarti penelitian itu dilakukan dengan 

cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera 

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara 

yang digunakan. Sistenatis artinya, proses yang digunakan itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu dan bersifat logis. 

 

 

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa metode penelitian 

merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti dalam merancang , 

melaksanakan,dan mengolah data, serta menarik kesimpulan berkenaan dengan 

masalah penelitian. Sugiyono (2009:2) berpendapat bahwa “Metode penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu”. 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksperimen. 

Menurut Arikunto (1998:9) penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang 

selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan. 
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Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh 

variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol 

secara ketat. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen komparatif atau eksperimen semu, karena didalam kedua perlakuan 

ini tidak ada kontrol.  

 

Pendapat Aswarni yang dikutip Arikunto (1998: 236) menyebutkan bahwa 

metode komparatif akan menemukan persamaan-persamaan dan  perbedaan-

perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, 

kelompok, terhadap suatu idea atau suatu prosedur kerja”. Pendapat lain, 

Mohammad Nasir (1988 : 68)  mengatakan bahwa “ penelitian komparatif 

adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara 

mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor  penyebab 

terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu”.   

 

Tujuan penelitian eksperimen semu yaitu mendekati perkiraan untuk keadaan 

yang dapat dicapai  melalui eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang 

tidak memungkinkan untuk mengontrol dan/atau memanipulasi seluruh 

variabel-variabel yang relevan. Peneliti harus secara jelas memahami 

kompromi-kompromi yang ada pada validitas internal dan eksternal, 

rancangannya, dan bertindak di dalam keterbatasan-keterbatasan tertentu.    

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode komparatif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan 

jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang 

diteliti.  
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek 

yang mempunyai sifat-sifat umum. Menurut Arikunto (1998:106), populasi  

adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sudjana (2005:6) 

populasi adalah semua hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif, 

kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan 

lengkap dan jelas, yang dipelajari sifat-sifatnya. Sedangkan menurut 

Riduwan (2005: 55) mengatakan bahwa, ”populasi merupakan objek atau 

subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian”. 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

semua objek yang akan diteliti yang bersifat lengkap dan jelas. Populasi 

dalam penelitin ini ialah siswa kelas VII SMPN 1 Lumbok Seminung 

Lampung Barat, yang berjumlah 80 orang. 

 

2. Sampel 

 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Arikunto 

(1998:109) akan tetapi dalam penelitian ini semua populasi dijadikan 

sampel. Arikunto (1998:108) apabila seseorang meneliti semua elemen yang 

ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi sampel. Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 
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semua. Sebaliknya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25%.  

 

Jumlah populasi penelitian ini tidak lebih dari 100 yaitu 80 siswa, namun 

dengan beberapa pertimbangan yang logis, yaitu biaya, tenaga dan 

efektivitas dan fokus penelitian maka sampel penelitian diambil hanya 

sejumlah 40 siswa, yang diambil secara acak.  

 

C. Variabel Penelitian 

 

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

suatu penelitian (Arikunto, 1998:20). 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:  

1. Metode bagian. (X1) 

2. Metode keseluruhan (X2)  

 

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 pukulan forehand tenis meja (Y) 
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Gambar 5. Variabel Penelitian. 

Keterangan :  

X1 : Metode Bagian 

X2 : Metode Keseluruhan 

Y   : Pukulan Forehand Tenismeja 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 

1. Yang dimaksud dengan metode bagian dalam penelitian ini adalah 

mempelajari dahulu bagian pertama yaitu mempelajari cara memegang bet 

(shakehand grip), ayunan bed, sudut bed,  pukulan Forehand dengan 

dasar-dasar, cara berdiri (posisi siap) dan pengenalan bola dengan bed. 

2. Yang dimaksud dengan metode keseluruhan adalah mengajar dimana 

untuk menguasai suatu rangkaian gerak kepada atlit atau siswa diajarkan 

semua unsur rangkaian gerak secara keseluruhan sekaligus dan dipraktikan 

secara keseluruhan sekaligus. 

3. Yang dimaksud pukulan forehand tenismeja dalam penelitian ini adalah 

berdiri menghadap meja kaki kanan ditarik sedikit kearah belakang putar 

tubuh kearah kanan dengan bertumpu pada pinggang dengan tangan yang 

diayunkan kearah luar. Selanjutnya jagalah siku agar tetap berada didekat 

pinggang. Pindahkan berat badan ke kaki kanan, saat tangan mengayunkan 

    X1 

 

Y 

    X2 
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kebelakang. Tes yang dilakukan yaitu diukur dengan menggunakan 

“penilaian gerak dasar” yang penulis buat sendiri dan merubah dari format 

penilaian yang sudah ada. Penilaian ini akan penulis uji terlebih dahulu 

sebelum melakukan tes awal dalam penelitian.  

 

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          T2 

 

     P          T1            OP 

 

                     K2          T2         

 

Gambar 6. Rancangan Penelitian. 

 

 

Keterangan: 

P  : Populasi 

T1   : Tes awal 

OP   : Ordinal Pairing 

K1   : Kelompok yang diberi metode bagian 

K2   : Kelompok yang diberi metode keseluruhan 

T2   : Tes akhir    
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Adapun pembagian kelompok dalam penelitian ini dengan cara ordinal 

pairing sebagai berikut :  

1    2 

4    3 

5    6 

dst    7 

Gambar 7. Ordinal Pairing. 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Tes dilakukan sebelum pemberian treatment, dan untuk menentukan 

pembagian kelompok yang diberikan metode pembelajaran bagian, dan yang 

diberi metode keseluruhan dengan ordinal pairing. 

 

G. Instrumen Penelitian 

 

Menurut Arikunto (1998: 112) instrumen penelitian adalah alat pada waktu 

penelitian menggunakan suatu metode. Keberhasilan suatu penelitian banyak 

ditentukan oleh instrumen yang digunakan, sebab data yang diperoleh untuk 

menjawab pertanyaan penelitian dan menguji melalui instrumen tersebut.  

 

Instrumen yang penulis pakai berupa indikator-indikator dari penilaian gerak 

dasar pukulan forehand pada permainan tenis meja, yang terdiri dari: 1) Tahap 

persiapan, 2) Tahap gerakan, dan 3) Akhir gerakan, (Roji, 2006 dalam Ilham 

2004:15). Setiap siswa diwajibkan melakukan gerak dasar pukulan forehand 

sesuai dengan arahan oleh peneliti/guru.  
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Dengan penilaian kualitas gerak dasar pukulan forehand terdiri dari: 

1. Tidak ada gerakan yang muncul 

2. Satu gerakan muncul 

3. Dua gerakan muncul 

4. Tiga gerakan muncul 

5. Empat gerakan muncul 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Sebelum menggunakan instrumen untuk mengambil data, maka instrumen 

yang digunakan perlu diujicobakan terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reliabilitas instrumen tersebut.  

 

1. Uji Validitas Instrumen 

 

Menurut Arikunto (1998 : 168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk 

(Construct Validity). Menurut Djaali dan Pudji (2008) dalam Sugiyono 

(2008) bahwa validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan 

seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa-apa yang benar-benar 

hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang 

telah ditetapkan. Pengujian validitas konstruk dapat dilakukan dengan 

analisis statistika seperti analisis faktor atau dengan pendekatan multi triad 
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multi method. Uji validitas digunakan rumus korelasi Product Moment 

sebagai berikut. 

  

     2 222
X.Y

Y -Yn  X  - X n  

YX  -X.Y  
r






n

 

Keterangan : 

rxy  =  koefisien korelasi suatu butir/item 

n  =  jumlah subyek 

X  =  skor suatu butir/item 

Y  =  skor total (Arikunto, 1998: 72) 

 

Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan rumus : :                                                    

            

 

  Keterangan : 

t : Nilai t hitung 

r : Koefisien korelasi hasil r hitung 

n : Jumlah responden 

 

Distribusi tabel t untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n-2 dengan uji 

satu pihak. Kaidah pengujian jika t hitung >  t tabel berarti valid sebaliknya jika   

thitung < t tabel berarti tidak valid. Jika instrumen itu valid, maka dilihat dari 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) menurut Riduwan (2005: 

98) sebagai berikut : 0,80 – 1,00 = sangat tinggi, 0,60- 0,79 = tinggi, 0,40 – 

0,59 = cukup, 0,20 – 0,39 = rendah dan 0,00 – 0,19 = sangat rendah (tidak 

valid). 
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2. Uji Reliabilitas dengan Pengukuran Ulang/ Retest 

 

Reliabilitas tes adalah suatu tes yang dikatakan reliabel apabila tes itu 

berulang-ulang memberikan hasil yang sama. Pada penelitian ini alat ukur 

menggunakan metode teknik ulang. Menurut Nurhasan (1986: 1.18) untuk 

mengetahui besarnya derat keterandalan suatu alat pengukur dapat dilakukan 

dengan melakukan dua kali pengukuran yaitu pengukuran pertama dan 

ulanganya. Instrumen ini kemudian diujicobakan kepada sekelompok 

responden dan dicatat hasilnya, kedua hasil pengukuran tersebut dikoreksi 

dengan menggunakan korelasi product-moment atau korelasi pearson sebagai 

berikut : 

  

     2 222
X.Y

Y -Yn  X  - X n  

YX  -X.Y  
r






n

 

Keterangan : 

rxy  =  koefisien korelasi suatu butir/item 

n  =  jumlah subyek 

X  =  skor tes pertama 

Y  =  skor retest  

 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel korelasi product 

moment, sehingga dianggap reliabel apabila harga r hitung > r tabel   pada taraf    

α = 0,05.  

 

Selanjutnya data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan akhir. 

Menghitung hasil tes awal dan akhir menggunakan teknik analisa data uji t. 

Adapun syarat dalam menggunakan uji t adalah : 
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1. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua 

kelompok sampel memiliki varians yang homogen atau  tidak. Menurut 

Sudjana (2005:250) 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.  

Dengan kriteria pengujian, Jika : F hitung ≥ F tabel berarti tidak homogen 

sebaliknya F hitung ≤ F tabel berarti  homogen. 

 

 

2. 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 (2005: 466) yaitu : 

a. Pengamatan nXXX ,...,, 21  dijadikan bilangan baku  nZZZ ,...,, 21

dengan menggunakan rumus  

SD
Z

i

i

Xx 
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 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 

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 diolah tersebut berdistribusi normal 

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

berdistribusi normal.  
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3. Uji t-Perbedaan 

 

Menurut Sudjana (2005), berdasarkan kriteria normal atau tidaknya serta 

homogen atau tidaknya varians antar kedua kelompok sampel maka 

analisis yang digunakan ada beberapa alternatif : 

a. Data berdistribusi normal dan kedua kelompok mempunyai varians 

yang homogen ( 21    ) maka uji-t yang dipergunakan adalah: 

t hitung = 
 

21

21

11

nn
xS

XX

gab 


 

2

.)1(.)1(

21

2

22

2

11






nn

SnSn
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:  



67 

 

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 

 

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

homogen atau tidak, maka rumus yang digunakan adalah : 

2

)1(

2

2121

21







nnNN

NN
U

Z   

2

1)1( 2121 RnnNN
U


  

2

2)1( 2121 RnnNN
U


  

Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen A 

dan kelompok eksperimen B adalah bila Z hitung < dari Z tabel berarti 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sebaliknya bila Z hitung > 

dari Z tabel berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelompok eksperimen A dan kelompok eksperimen B.  
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4. Uji t-pengaruh 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 275) untuk menganalisis data hasil 

eksperimen yang menggunakan pre-test dan post test design, dengan level 

α=0,05 dan derajat kebebasan = N-1. Kaidah pengujian jika t hitung ≥ t tabel 

atau t hitung ≤ - t tabel berarti maka tolak Ho, dan terima Ha. Adapun rumus 

yang berlaku adalah sebagai berikut : 

n
SD

B
thitung   

Keterangan : 

B   : selisih rata-rata pretest dan posttest 

SD : standar deviasi dari kelompok selisih antara pretest dan posttest 

n : akar dari jumlah sampel 

 


