
 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen murni 

yaitu untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel 

terikat. “Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari 

pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang 

terkontrol secara ketat” (Riduwan, 2005:50).  

 

 Penulis mengadakan eksperimen untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran bantuan teman dan model kooperatif tipe TSTS terhadap 

kemampuan gerak dasar roll kip.dalam senam lantai pada siswa kelas VII di 

SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Dan tujuan penggunaan metode ini adalah 

untuk melatih mengajar berdasarkan variabel dengan mengajarkan kepada 

siswa. Penulis akan mengabil sejumlah siswa untuk diteliti. Dan penulis akan 

menggunakan tes untuk pengambilan datanya. 

 

B. Variabel Penelitian 

 

Menurut Suharsimi Arikunto, (1997:96) Variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam 
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penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel 

terikat. 

a. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menyebabkan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran bantuan teman (X1) dan model kooperatif tipe TSTS (X2). 

b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel akibat. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan gerak dasar roll 

kip. 

Rancangan penelitaian  ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

          

               X1         Treatment A         T2 

          P         S          T1       OP              X2           Treatment B          T2 

             X0             T2 

  

Gambar 2. Rencana Penelitian Pengaruh Model Bantuan Teman dan 

Model Kooperatif Tipe TSTS Terhadap Kemampuan Gerak 

Dasar Roll Kip. 

 

Keterangan : 

  P = Populasi 

  S = Sampel 

  OP = Ordinal Pairing (Pengelompokan) 

  T1 = Tes awal  

  T2 =Tes akhir 

  X1 = Kelompok Eksperimen A 

  X2 = Kelompok Eksperimen B 

  X0 = Kelompok Kontrol  

  Treatment A = model bantuan teman 
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  Treatment B = model kooperatif tipe TS-TS 

 

Pembagian kelompok eksperimen didasarkan pada kelompok model 

pembelajaran bantuan teman dan model kooperatif tipe TSTS dan tanpa 

perlakuan. Tes awal yaitu tes roll kip, dari hasil tes direngking dari yang 

terjauh sampai yang terdekat, kemudian dibagi dan dimasukkan  dalam 

kelompok A,  kelompok B dan kelompok C kemudian dipasangkan dengan 

rumus A-B-C-C-B-A. Sehingga nantinya akan terbagi 3 kelompok yang sama 

rata. Kelompok A diberi perlakuan model pembelajaran bantuan teman ,  

kelompok B diberi perlakuan model kooperatif tipe TSTS dan kelompok C 

tidak diberi perlakuan. 

Bentuk latihan yang akan di berikan untuk kedua kelompok A dan B meliputi 

latihan roll depan , push up untuk kekuatan otot lengan , latihan kayang untuk 

gerakan lenting. 

C. Data 

Menurut sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

1. 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. 

2. 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. Data 

sekunder disebut juga data tersedia.    
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D. Definisi Operasioanal Variabel  

 

 Moh. Nazir mengatakan bahwa: “Definisi operasional adalah suatu definisi 

yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan 

arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional 

yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Dengan 

kata lain definisi operasional merupakan unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Singarimbun, 

1989:46). Dapat disimpulkan bahwa definisi operasional adalah semacam 

petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.” (Moh. 

Nazir, 1983:152). 

 Pembelajaran dengan  model latihan roll kip dengan bantuan teman dan 

model kooperatif tipe TS-TS dalam menyamakan persepsi mengenai variabel-

variabel yang diukur dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan dalam 

definisi operasional sebagai berikut : 

 Roll kip dengan model pembelajaran bantuan teman menekankan pada 

persiapan, kecepatan, konsentrasi, ketepatan, daya tahan dan kelincahan. 

 Roll kip dengan model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS menekankan pada 

persiapan, konsistensi, konsentrasi, kesabaran, daya tahan disertai ketepatan 

dan kelincahan. 
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E. Populasi dan Sampel 

 

1.  Populasi 

Menurut Arikunto (1998:115) populasi merupakan keseluruhan subjek 

penelitian. 

Menurut pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi 

adalah  seluruh subjek yang diteliti yang menghasilkan nilai pengukuran. 

Dan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai objek penelitian adalah 

siswa/siswi SMP N 7 Bandar Lampung kelas VII yang berjumlah 240 

siswa/i. 

 

2. Sampel 

Sampel penelitian adalah seluruh objek yang akan menjadi bahan 

penelitian. Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi 

diteliti, akan tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi 

tersebut. 

Adapun besarnya sampel yang akan diteliti, Suharsimi Arikunto  

menjelaskan, untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang 

dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitian ini disebut 

penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15%  atau 20-25%. Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti 

akan menggambil 25% dari jumlah total populasi, sehingga jumlah sampel 

adalah 25% X 240 =  60 siswa. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik proporsional random sampling, maksudnya pengambilan sampel 

dengan memperhatikan jumlah populasi dalam tiap-tiap kelas yang 

dirandom (diacak) untuk menentukan jumlah sampel tiap-tiap kelasnya. 

F. Teknik Pengambilan Data 

Metode pengumpilan data adalah suatu metode untuk memperoleh keterangan 

yang benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode eksperimen 

lapangan melalui tes dan pengukuran. 

Menurut Suharismi Arikunto (1998:53) tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan 

cara dan aturan yang sudah ditentukan. Metode tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur keterampilan gerak dasar roll kip siswa sebelum 

kegiatan pembelajaran (pre test) dan setelah kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan (post test), sedangkan menurut S.Margono (2010 : 170) tes ialah 

seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada seseorang dengan 

maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan 

skor angka. Jadi tes adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan jawaban 

yang dapat dijadikan untuk menetapkan skor angka. 

G. Prosedur Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengurus surat izin penelitian 
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b. Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan 

c. Mempersiapkan tenaga pembantu 

d. Membagi kelompok dengan urutan rangking dengan menggunakan 

teknik ordinal pairing berdasarkan hasil pre – test 

e. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal latihan, hari, tanggal. Maupun 

waktu dengan pihak sekolah 

Prosedur penelitian tentang pembelajaran ketrampilan gerak dasar Roll Kip 

menggunakan model bantuan teman dan model kooperatif tipe TS-TS (Two 

Stay-Two Stray) dilakukan dalam 18 kali pertemuan dengan alokasi waktu 

setiap pertemuan 2 x 45 menit. Dari 18 kali pertemuan tersebut pada 

pertemuan pertama didahului pre test / tes awal, 16 pertemuan berikutnya 

diberikan program pembelajaran dan pada akhir pertemuan diadakan post 

test. Adapun kegiatan pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tes Awal (Pre Test) 

Tes awal (pre test) dilakukan sebelum kegiatan ketrampilan gerak dasar 

Roll Kip menggunakan model bantuan teman dan model kooperatif tipe 

TS-TS (Two Stay-Two Stray) dilakukan. Tujuan dari pre test adalah untuk 

mengetahui kemampuan awal dari masing-masing siswa sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

 2. Kegitan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran ketrampilan gerak dasar Roll Kip menggunakan 

model bantuan teman dan model kooperatif tipe TS-TS (Two Stay-Two 

Stray)  ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 

a.  Pemanasan  
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Sebelum pemanasan siswa dipimpin berdo’a, kemudian diberikan 

pengantar mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Bentuk 

latihan pemanasan meliputi : stretching, senam penguluran, 

perenggangan, kelentukan, dan penguatan. Alokasi waktu yang 

digunakan untuk pemanasan ini kurang lebih 10 menit. 

 b. Kegiatan Inti 

Inti dari pembelajaran disini adalah belajar ketrampilan gerak dasar Roll 

Kip pada senam lantai pelaksanaanya, kelompok eksperimen 1 

diberikan pembelajaran ketrampilan gerak dasar Roll Kip menggunakan 

model bantuan teman dan kelompok eksperimen 2 diberikan 

pembelajaran ketrampilan gerak dasar Roll Kip menggunakan model 

kooperatif tipe TS-TS (Two Stay-Two Stray), sedangkan Kelompok 

kontrol tidak di berikan perlakuan. alokasi waktu yang digunakan untuk 

kegiatan ini kurang lebih 60 menit. 

 c. Penenangan / colling down 

Tujuan dari penenangan adalah mengembalikan kondisi anak sesudah 

latihan, pelaksanaan colling down dengan senam relaksasi atau 

stretching, evaluasi jalanya pembelajaran dan koreksi secara umum. 

Alokasi waktu yang digunakan untuk kegiatan ini kurang lebih 10 

menit. 

 3.  Tes Akhir (Post Test) 

Setelah dilakukan pembelajaran selama 16 kali pertemuan kemudian 

diadakan tes akhir yang pelaksanaanya sama seperti   awal.  
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H. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

sehingga mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2002: 136). Tujuan test ini 

adalah untuk mengukur kemampuan roll kip siswa sebelum dan setelah 

menggunakan model pembelajaran bantuan teman dan model kooperatif tipe 

TSTS. 

 

I. Teknik Analisis Data 

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

hasil tes awal dan akhir model pembelajaran bantuan teman dan model 

kooperatif tipe TS-TS (two stay-two stray) terhadap keterampilan gerak dasar 

Roll Kip menggunakan teknik analisis data uji F. Adapun syarat dalam 

menggunakan uji F adalah. 

Anava (Analisis Varians) Untuk menguji perbedaan mean terhadap dua 

kelompok, yang satu memperoleh perlakuan, yang lain tidak. Dengan 

menggunakan t-test (uji-t), kita memeriksa efektivitas perlakuan. Dengan t-

test hanya dapat dilihat perbedaan mean dua kelompok. 

Apabila misalnya kita memiliki tiga sampel, yaitu sampel X, Sampel X2, dan 

sampel Xo  maka pengujian perbedaan mean tidak dapat dilakukan sekaligus, 

tetapi berpasangan dua-dua secara berpasangan. 

a. Pertama, menguji perbedaan mean sampel X1 dengan X2 

b. Kedua, menguji perbedaan mean sampel X1 dengan X0 
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c. Ketiga, menguji perbedaan mean sampel X2 dengan X0 

Untuk dapat membandingkan ketiga mean sekaligus, harus digunakan teknik 

lain, yaitu F-tes, atau analisi varians, catatan : 

a. t-tes diajukan oleh Gossett, diambil huruf paling belakang huruf  t. 

b. F-tes diajukan oleh Fisher, diambil huruf paling depan huruf F 

Dengan mengunakan F-test, dapat diuji perbedaan mean dari tiga sampel 

secara serentak. Dengan demikian, maka ditinjau dari segi waktu penggunaan 

F-tes lebih efisien. Disamping itu, dengan F-test dapat diketahui gambaran 

menegani interaksi antara variabel-variabel yang menjadi pusat perhatian. 

Analisis Varians yang digunakan adalah Analisis Varians kalsifikasi tunggal 

karna tidak terdapat variabel baris hanya terdapat kolom, yg juga disebut 

anava satu jalan adapun rumus anava tunggal sebagai berikut : 

Tabel 1. Rumus Anava Tunggal 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan : 

     

     =  jumlah subyek dalam kelompok 

 

  k   =  banyak kelompok 

 

  N  =  jumlah subyek seluruhnya 

 

1. Menghitung  Jumlah Kuadrat Total       dengan rumus : 
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     = ∑X
2

T   
       

 
 

2. Menghitung Jumlah Kuadrat Kelompok  (   ) dengan rumus : 

       
      

  
 –

      

 
 

3. Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam     ) dengan rumus : 

    =          

4. Menghitung Jumlah Derajat Kebebasan Total (     ) dengan rumus : 

           

5. Menghitung Jumlah Derajat Kebebasan Kelompok (     ) dengan 

rumus :         

           

6. Menghitung Jumlah Derajat Kebebasan Dalam (     ) dengan rumus : 

         
 

7. Menghitung Jumlah Mean Kelompok (     ) dengan rumus : 

                     

8. Menghintung Jumlah Mean Kuadrat Dalam (     ) dengan rumus : 

                     

9. Mencari FHitung dengan rumus : 

     
   

   
 = dengan     =     lawan     

10. Mencari  FTabel masing-masing kelompok dengan menggunakan α = 

0,05 

11. Menyusul Tabel Ringkasan Anava Satu Jalur untuk  dasar penarikan 

kesimpulan analisis. 

12. Uji hipotesis  dengan menggunakan rumus : 
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              =
     

√   
 

  
 

 

  

 

 

Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen model 

bantuan teman dan model kooperatif tipe TS-TS (two stay-two stray) 

adalah apabila                  tabel berarti tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kelompok model bantuan teman, model kooperatif 

tipe TS-TS (two stay-two stray) dan kelompok kontrol sebaliknya bila 

                ㅥ berarti terdapat perbedaan  yang signifikan antara 

kelompok model bantuan teman, kelompok model kooperatif tipe TS-TS 

(two stay-two stray)  dan kelompok Kontrol. 

 


