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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara tertentu yang digunakan untuk meneliti 

suatu permasalahan sehingga mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. 

Menurut Arikunto (1991 : 3) penelitian eksperimendalah suatu penelitian yang 

selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan power otot 

tungkai dalam meningkatkan gerak dasar tendangan depan pencak silat. Maka 

metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen murni yaitu untuk 

mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Rancangan 

penelitian yang digunakan “pre-test and post-test design”.  

 

Berikut gambaran alur penelitian eksperimen sebagai berikut :  

 

 

 

 

Gambar 3.1. Rancangan Penelitian. 

 

Keterangan : 

P   : Populasi 

S   : Sampel 

Pre test P S OP 

X1 

X2 

Treatment 

Post test 
Tanpa 

treatment 
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OP  : Ordinal Pairing 

Pretest  : Tes awal gerak dasar tendangan depan  

X 1  : Kelas eksperimen  

X 2  : Kelas kontrol 

Treatment  : Tindakan dengan latihan kekuatan otot tungkai  

Tanpa Treatment : Tanpa pemberian tindakan 

Posttest  : Tes akhir gerak dasar tendangan depan  

 

Pembagian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol didasarkan pada 

hasil rangking pada tes awal. Adapun pembagian kelompok dalam penelitian 

ini dengan cara ordinal pairing sebagai berikut :  

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian 

(Arikunto, 1991:118).  

1. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi, yaitu latihan power otot 

tungkai. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu peningkatan gerak 

dasar tendangan depan. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (1991: 108) Populasi adalah keseluruhan dari subjek 

penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di 
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SMPN 5 Bandar Lampung  yang berjumlah 304 siswa, yang terdiri dari 8 

kelas dengan rincian pada tabel dibawah ini : 

 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (1991: 108) Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua. Sebaliknya jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25%. Karena jumlah seluruh siswa kelas 

VII di SMPN 5 Bandar Lampung  berjumlah 304 siswa. Maka diambil 

15% dari populasi, yaitu 46 siswa secara proposif random sampling yaitu 

pengambilan acak tetapi didasarkan pada proporsi siswa masing-masing 

kelas dan jumlah putra dan putri. Dengan rumus dan contoh perhitungan 

pengambilan sampel sebagai berikut :  

Kelas VII-A : 

Jumlah siswa kelas VII-A yang menjadi sampel 

siswa 5

4,99x33
304

46

perkelas siswaxJumlah 
populasiJumlah 

penelitian sampelJumlah 

 

Jumlah sampel putra dan putri secara purposive masing-masing kelas = 

    VII kelasiputra/putrxJumlah 
 VII kelas siswa alJumlah tot

 VII kelas sampelJumlah 
n

n

n

 

siswa 21,5x10
33

5
Putra  

siswa 34,3x23
33

5
putri  
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D. Instrumen 

Menurut Arikunto (1991: 112) instrumen penelitian adalah alat pada waktu 

penelitian. Nurhasan (2001: 234) menjelaskan bahwa seringkali tes/alat yang 

diperlukan tidak tersedia atau tidak mungkin didapatkan. Maka dapat disusun 

suatu tes keterampilan dengan terlebih dahulu melakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas suatu tes.  

 

Tabel 1. Format Penilaian Gerak Dasar Tendangan Depan Pencak Silat. 

 

 

No Indikator Deskriptor 
Nilai 

1 2 3 

 1  Fase Persiapan 1.1 Berdiri tegak 

1.2 Posisi tangan  

1.3 Posisi kaki 

   

 2  Fase 

Pelaksanaan 

2.1 Gerakan kaki ke depan 

2.2 Gerakan tangan menyilang 

didada 

   

 3  Fase Follow 

Through 

3.1 Pandangan mata 

3.2 Menjaga keseimbangan 
   

Adaptasi dari IPSI 

 

E. Program Latihan 

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 minggu (2 bulan). Latihan dilakukan 

sebanyak 3 kali dalam satu minggu (total 24 kali pertemuan). Lama latihan 

yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan pendapat Bompa dalam Harsono 

(2004: 41) bahwa untuk tahap persiapan umum melatih kondisi fisik lama 

latihan bisa antara 2 - 2 ½ bulan. Seperti pernyataan El Fox yang dikutip 

Sajoto (1995:86) bahwa apakah memakai frekuensi 3 atau 5 kali perminggu, 

tetapi yang penting adalah lama latihan 4-8 minggu. Lebih lanjut Sajoto 
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(1988:35) menyatakan program latihan 3 kali setiap minggu agar tidak terjadi 

kelelahan yang kronis. Latihan dilakukan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat 

mulai dari pukul 15.00 sampai dengan selesai. Kelompok eksperimen 

diberikan latihan dengan latihan power otot tungkai pada setiap 

pertemuannya (seperti pada lampiran), sedangkan kelompok kontrol 

diabaikan atau tidak diberi tindakan Dalam penelitian ini akan ada dua 

kelompok penelitian, seperti yang terlihat pada tabel bahwa dalam 24 kali 

pertemuan selama 8 minggu (2 bulan), pada kelompok eksperimen akan 

diberikan perlakuan berupa latihan power otot tungkai yang terdiri dari 

latihan frog jumps, latihan hopping, latihan standing jump, latihan jump 

rope/skipping, latihan harvard step up, latihan naik turun tangga, dan latihan 

Block Step Up. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak akan diberikan 

perlakuan apapun selama 8 minggu, hal ini berguna untuk melihat ada atau 

tidaknya pengaruh latihan power otot tungkai terhadap peningkatan gerak 

dasar tendangan depan siswa. 

 

F. 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. Uji coba instrumen di maksudkan 

untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun benar-benar instrumen 

yang baik. Hasil dari uji validitas data yaitu 0,89rX.Y

dan uji reliabilitasnya 

yaitu 
0,843rX.Y
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1. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2002 : 168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Validitas tes adalah suatu alat ukur yang dikatakan valid apabila dapat 

mengukur atau apa yang seharusnya diukur.  Setelah data didapat dan 

ditabulasikan maka pengujian validitas konstruksi (Construct) dilakukan 

dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item 

instrumen dengan rumus korelasi product moment adalah : 

2 222
X.Y

Y -Yn  X  - X n  

YX  -X.Y  
r

n

 

Keterangan : 

r xy    : Koefesien korelasi 

n       : Jumlah sampel 

X      : Skor variabel X 

Y      : Skor variabel Y 

∑X   : Jumlah skor variabel X 

∑Y   : Jumlah skor variabel Y 

∑X
2  :

 Jumlah kuadrat skor variabel X 

Y
2 
    : Jumlah kuadrat skor variabel Y 

 

Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan rumus : :                                                    

            

 

 Keterangan : 

t : Nilai t hitung 

r : Koefisien korelasi hasil r hitung 

n : Jumlah responden 
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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). 

 

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 (2001: 118) 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 : 

1x yr
   : Koefesien korelasi 

n       : Jumlah sampel 

X1     : Skor variabel X 

Y      : Skor variabel Y 
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∑X   : Jumlah skor variabel X 

∑Y   : Jumlah skor variabel Y 

∑X
2
  : Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y
2
  : Jumlah kuadrat skor variabel Y 

 

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 : 

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

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 
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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
 

 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 (<) 
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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.  

 

3. Uji-t 

Untuk menguji pengaruh latihan kekuatan otot tungkai terhadap gerak 

dasar tendangan depan, maka digunakan rumus uji pengaruh sebagai 

berikut : 

n
Sb

B
t hitung  

Keterangan : 

B  = Rata-rata dan selisih beda  

Sb = Simpangan baku 

n   = Jumlah sampel  

Kriteria pengujian : Terima H0, tolak Ha  jika t hitung ≤ t tabel, Tolak H0, 

sterima Ha  jika + t hitung ≥ t tabel, df = n-1. (Sudjana, 2005) 


