
47 
 

 
 
 
 
 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 

 
A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Metode ini digunakan atas pertimbangan bahwa sifat penelitian 

eksperimental yaitu mencobakan suatu program latihan untuk mengetahui 

pengaruh atau akibat dari suatu perlakuan atau treatment, dalam hal ini yaitu 

pengaruh belajar kelompok dan perorangan terhadap hasil belajar siswa.  

 
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. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha 

mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi 

yang terkontrol secara ketat.  

 
Mengenai metode eksperimen ini Sugiyono (2009:72), menjelaskan “Metode 

penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan”. 
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B. Desain Penelitian 

1. Tentukan subjek yang akan diteliti, kemudian diadakan pre test. Setelah 

dilakukan pre test maka bagi subjek menjadi tiga kelompok yaitu 

kelompok eksperimen A yang diberi treatment (perlakuan) dengan 

metode pembelajaran kelompok, kelompok eksperimen B yang diberikan 

treatment (perlakuan) dengan metode pembelajaran perorangan, dan 

kelompok C sebagai kelompok kontrol. Untuk menyamakan tingkatan 

dalam masing-masing kelompok maka digunakan cara ordinal pairing. 

 

Gambar 3. Skema Pembagian Ordinal Pairing 
 
 
 

2. Berikan perlakuan yang berbeda selama masa penelitian pada kedua 

kelompok eksperimen dan tidak ada perlakuan pada kelompok kontrol. 

3. Berikan posttest pada ketiga kelompok itu untuk mengukur variabel 

terikat. 

4. Hitung perbedaan antara hasil pre test dan post test untuk masing-masing 

kelompok 
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5. Bandingkan perbedaan-perbedaan tersebut, untuk mengetahui apakah 

penerapan perlakuan berkaitan dengan perubahan yang lebih besar pada 

kelompok eksperimental. 

 
Desain yang dipakai dalam penelitian ini adalah Randomized Control-Group 

Pretest-Posttest Design (desain tes awal-tes akhir) seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Desain penelitian 
 
 

Subjek Tes Awal Treatment Tes Akhir 

Kelompok Eksperimen A TA A1 X1 TA A2 

Kelompok Eksperimen B TA B1 X2 TA B2 

KelompokKontrol TA C1 - TA C2 

 
 
 

Keterangan : 

TA A1 : Tes awal belajar kelompok 

TA A2 : Tes akhir belajar kelompok 

TA B1 : Tes awal belajar perorangan 

TA B2 : Tes akhir belajar perorangan 

TA C1 : Tes awal kelompok kontrol 

TA C2 : Tes akhir kelompok kontrol 

X1  : Tindakan dengan belajar kelompok 

X2  : Tindakan dengan belajar perorangan 

 -    : Tanpa tindakan  
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C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian 

(Arikunto, 1991:118).  

1. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi, yaitu metode pembelajaran 

kelompok (X1) dan metode pembelajaran perorangan (X2). 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu keterampilan stut 

pada senam lantai (Y). 

 

D. Populasi  

Menurut Arikunto (1998: 108) Populasi adalah keseluruhan dari subjek 

penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran yang berjumlah 60 siswa, yang terdiri dari 2 kelas dengan 

rincian pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Data Populasi Penelitian. 
 
 

No Kelas Jumlah Total Putra Putri 
1 VII-A 18 12 30 
2 VII-B 16 14 30 

 
 

E. Instrumen dan Cara Pengambilannya 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

sehingga mudah diolah (Arikunto, 1998: 136). Instrumen yang digunakan 
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dalam penelitian penilaian kualitas gerakan yang terdiri dari : (1) Tahap 

Persiapan (2) Tahap pelaksanaan (3) Akhir gerak dengan rentang nilai 1 – 5. 

Tabel 3. Format Penilaian Keterampilan Gerak Dasar Stut. 
 
 

No Indikator Deskriptor 
Bobot  

Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Persiapan 1. Posisi badan berdiri 
membelakangi matras             

    2. Posisi jongkok kaki sedikit 
rapat             

    3. Kedua tangan di samping 
telinga              

    4. Dagu rapat ke dada             

2 Gerakan 
5. Saat melakukan guling 
belakang, tubuh didorong 
kebelakang dengan tengkuk 

            

    6. Dorongan kedua kaki lurus 
ke atas             

    

7. Tangan mendorong tubuh ke 
atas lurus (seperti sikap 
handstand), kaki, tangan dan 
kepala membuat satu garis 
lurus dan dapat dipertahankan 
(5 detik) 

            

3 Gerak 
Lanjutan 

8. Satu kaki diturunkan di 
susul kaki satunya             

    9. Posisi akhir kembali berdiri 
tegak menghadap matras             

    10. Menjaga keseimbangan             
Jumlah Bobot  

Nilai Akhir  
 

(Diadaptasi dari Agus Mahendra, 2001) 

Rumus : ∑B x 2 = Y 

Keterangan : 

∑B  : Jumlah Bobot 

Y  : Nilai Akhir 
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Dengan klasifikasi nilai : 

81 – 100 : Baik sekali 

61 – 80  : Baik 

41 – 60  : Cukup 

21 – 40  : Kurang 

0 – 20  : Kurang sekali 

 

F. Teknik Analisis Data 

Sebelum menggunakan instrumen untuk mengambil data, maka instrumen 

yang digunakan perlu diuji cobakan 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 kevalidtan 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 

konstrukdapat dilakukan dengan analisis statistika seperti analisis faktor 

atau dengan pendekatan multi triad multi method. Uji validitas digunakan 

rumus korelasi Product Moment sebagai berikut. 
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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): 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
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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. 
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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 : 

 

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 homgogenitas digunakan rumus 

sebagai berikut: 

TerkecilVarians
TerbesarVariansF   

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

dengan menggunakan rumus  

SD
Z i

i

Xx 
  

 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

ZyangZZZbanyaknyaZS 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 Hipotesis 

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

menguji perbedaan mean terhadap dua kelompok, yang satu 

memperoleh perlakuan, yang lain tidak. Dengan menggunakan t-test 

(uji-t), kita memeriksa efektivitas perlakuan. 

Untuk menghitung hasil tes awal dan akhir. Dengan rumus : 



n
Sd

B
hitungt  

Untuk menghitung perbandingan tes akhir uji-t. Dengan rumus t-test:  

   
2121

2
22

2
11

21

n
1

n
1.

2nn
.S1-n.S1-n

X-XT





  

t tabel untuk α=0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n1+n2-2 

 

 


