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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:160) “Metode penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Metode penelitian merupakan suatu cara tertentu yang digunakan untuk 

meneliti suatu permasalahan sehingga mendapatkan hasil atau tujuan yang 

diinginkan. 

 

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

latihan push up terhadap peningkatan kekuatan dan daya ledak otot lengan 

pada Cabor Bulutangkis bagi siswa putra kelas VIII  SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen. Yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui 

ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek selidik. 

Dengan kata lain penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya 

hubungan sebab akibat. 

 

Dalam penelitian ini penulis mengadakan percobaan terhadap sekelompok 

subjek yang akan di tes kemampuan awalnya ( pree test) dalam melakukan 
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kekuatan dan daya ledak otot lengan .Setelah diperoleh nilai hasil tes awal, 

dilakukan ordinal pairing yaitu membagi 2 kelompok secara silang sehingga 

terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Selanjutnya kelompok eksperimen diberi perlakuan pengajaran latihan push 

up. Perlakuan ini dilakukan kurang lebih selama  16 kali pertemuan, setelah 

16 kali pertemuan baik  kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan dan kelas 

eksperimen di tes kemampuan akhirnya ( post test).  

 

B. Desain Penelitian 

Tabel 1. Desain Penelitian 

Kelompok Tes Treatmen Tes 

Kel. Eksprimen 
T. Aw. K 

Latihan Push Up 
T. Ak. K 

T. Aw. D T. Ak. D 

Kel. Kontrol 
T. Aw. K 

-------------------- 
T. Ak. K 

T. Aw. D T. Ak. D 

Keterangan : 

1. T. Aw. K : Tes awal kekuatan 

2. T. Aw. D : Tes awal Daya ledak 

3. T. Ak K : Tes akhir kekuatan 

4. T. Ak. D : Tes akhir daya ledak 

5. ------------  Tidak ada treatmen 

Dengan demikian kelompok tersebut diberi perlakuan yang sama. Apabila 

pada akhirnya terdapat perbedaan, maka hal ini disebabkan oleh pengaruh 

perlakuan yang diberikan. 

C. Variabel Penelitian 

 

 

kelompok eksperimen X1 

kelompok kontrol  X2 

Kekuatan Y1 

Daya Ledak Y2 
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Gambar 8. Variabel Penelitian 

 

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

penelitian Suharsimi Arikunto (2002: 96). Penelitian ini terdiri dari variabel 

bebas dan variabel terikat. Berdasarkan judul penelitian, maka terdapat  

variabel yaitu : 

1. Variabel bebas ( X1 ) yaitu kelompok eksperimen 

2. Variabel bebas ( X2) yaitu kelompok kontrol 

3. Variabel terikat ( Y1 ) yaitu Kekuatan Otot Lengan 

4. Variabel terikat (Y2) yaitu Daya Ledak Otot Lengan 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 

108). Populasi dibatasi oleh jumlah subjek atau individu paling sedikit 

mempunyai sifat yang sama. Maksud dari pengertian di atas adalah 

keseluruhan individu yang akan dijadikan objek penelitian dan paling 

sedikit mempunyai sifat yang sama. Adapun sifat yang sama dimaksud 

dalam penelitian ini adalah Siswa Putra SMP N 21 Bandar Lampung. 

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai objek penelitian adalah 

siswa putra SMP N 21  Bandar Lampung kelas VIII  yang berjumlah 120 

siswa. 

 

2.  Sampel 
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Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti, akan 

tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Arikunto,1992 : 107) sebagai 

berikut : Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar (lebih dari 

100 orang) maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau 

lebih besar dari itu. 

Menurut (Suharsimi Arikunto, 1993:105)“Penelitian sampel baru boleh 

dilaksanakan apabila keadaan subyek didalam populasi benar-benar 

homogen. Apabila subyek tidak homogen maka kesimpulannya tidak 

boleh diberlakukan bagi seluruh populasi (hasilnya tidak boleh di 

generalisasikan). 

Bertitik tolak dari pendapat di atas, dalam penelitian ini penulis 

mengambil subjek penelitian sebesar 25 % dari 120 populasi. Dengan 

demikian jumlah subjek  dalam penelitian ini adalah 30 siswa. 

Sehubungan jumlah populasi siswa putra kelas VIII di SMP Negeri 21 

Bandar Lampung, terdiri dari 8 kelas, maka pengambilan subjek 

penelitian  dilakukan dengan perincian sebagai berikut :  

Sampel = jumlah siswa laki-laki x 25%  

= 120 x 25% 
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= 30 siswa 

Maka dalam penelitian ini penulis mengambil subjek penelitian, 

sebanyak 30 siswa. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Ali maksum ( 2009 : 54 ) pengumpulan data adalah proses 

pengadaan data baik primer maupun sekunder untuk kepentingan 

penelitian.Untuk mendapat data-data yang di jadikan bahan penelitian, banyak 

cara atau metode yang di gunakan, data-data yang terkumpul masih 

merupakan data-data mentah dan masih perlu di himpun,di susun secara 

sistematis, agar dapat membantu mempermudah mengolahnya. 

 

Siswa putra SMP Negeri 21 Bandar Lampung sebagai populasi penelitian. 

Dalam hal ini akan melakukan tes dan menggunakan metode tes,yaitu dengan 

tes ,kekuatan otot lengan menggunakan tes push and pull dynamometer dan 

tes daya ledak otot lengan menggunakan tes medicine ball. 

 

F. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa 

putra kelas VIII SMP  Negeri 21 Bandar Lampung. lokasi di SMP  Negeri 21 

Bandar Lampung. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan teknik tes. Tes ini merupakan 
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suatu alat ( instrument ) pengumpulan data atau informasi tentang atau status 

sesuatu yang digunakan dengan setandar tertentu (Suharsimi Arikunto, 

1998:138).  Dengan demikian, instrument yang digunakan berbentuk tes 

berstandar (standardized test) yakni tes yang telah tersedia dan teruji 

keandalanya. 

 

1. Tes Kekuatan Otot Lengan 

Tes kekuatan otot lengan pengukurannya dengan alat ukur push and pull 

dynamometer : Satuan dalam instrumen push and pull dynamoeter ini 

adalah kilogram, memiliki indeks validitas sebesar 0.62 dan reliabilitas 

0,63. 

 

a) Tujuannya : Untuk mengukur kekuatan otot lengan. 

b) Alat dan perlengkapan terdiri atas : 

1. Alat ukur push and pull dynamometer 

2. Alat-alat tulis. 

3. Peluit. 

4. Buku pencatat hasil. 

c) Pelaksanaan tes : 

1. Selama melakukan tes, siswa di wajibkan melakukan pemanasan 

terlebih dahulu supaya ketika memegang alat tes, siswa tidak 

mengalami cidera. 

2. Siswa berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. 
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3. Siswa siap berdiri dengan memegang alat dan pandangan lurus ke 

depan. 

4. Tangan memegang pull dan push dynamometer dengan kedua 

tangan di depan dada. 

5. Posisi tangan dan lengan lurus sejajar dengan bahu. 

6. Siswa diharuskan menekan alat dengan kedua tangan secara 

bersama-sama sekuat-kuatnya 

7. Siswa diharuskan menarik alat tersebut dengan kedua tangan 

dengan arah berlawanan sekuat-kuatnya pada alat tersebut 

 
 

Gambar 9.  Push and pull dynamometer 

Hasil Pengukuran Kekuatan Otot Lengan : 

Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali tes, hasil yang terbaik 

digunakan sebagai data penelitian. Satuan pengukuran kilogram sampai 

ketelitian 1 kg. 

Keterangan : 
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a. Setiap siswa di beri kesempatan 3 kali untuk melakukan mengukur 

kekuatan otot lengan. 

b. Untuk mengetahui hasil tersebut setiap siswa yg di damping 

seorang pengajar pada saat  menekan atau menarik alat tersebut 

harus teliti melihat jarum petunjuk berputar ke arah angka berapa. 

(nur hasan 1986). 

2. Tes Daya Ledak Otot Lengan 

Tes daya ledak otot lengan pengukurannya dengan alat ukur medicine 

ball. memiliki indeks validitas sebesar 0.84 dan reliabilitas 0,81. 

 

 
 

Gambar 10. Tes Two-Hand Medicine Ball 

 

a. Tujuan : Mengukur daya ledak otot lengan dan bahu. 

b. Peralatan : 

1. Lapangan yang datar/ruangan yang rata 

2. Bola medicine seberat 2,688 kg ( 6 pound ) 



40 
 

3. Kapur atau isolasi berwarna 

4. Tali yang lunak untuk menahan tubuh 

5. Bangku 

6. Alat ukur / rol meter 

7. Formulir tes 

8. Alat tulis 

c. Petugas tes: 

1.      Pemandu tes 

2.      Pengukur jarak 

3.      Pencatat hasil 

d. Pelaksanaan tes : 

1. Siswa duduk di atas kursi sambil kedua tangan memegang bola 

medicine depan dada dan di bawah dagu. 

2. Siswa mendorong bola jauh ke depan sejauh mungkin, punggung 

tetap menempel di sandaran kursi, ketika mendorong bola, tubuh 

testi ditahan dengan menggunakan tali oleh pembantu tester. 

3. Hasil tolakan diukur mulai dari tepi luar kaki kursi yang telah 

diberi garis batas sampai tanda dimana bola tersebut jatuh. 

4. Siswa melakukan ulangan sebanyak tiga kali. 

5. Jarak dorongan medicine kedepan tidak diukur apabila,pada saat 

peserta tes mendorong bola dibantu oleh gerakan badan. 

 

e. Penilaian : 
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1. Jarak diukur dari tempat jatuhnya bola hingga ujung bangku 

2. Nilai yang diperoleh adalah jarak yang terjauh dari ketiga ulangan 

yang dilakukan. 

 

Gambar 11. Medicine ball 

Hasil Pengukuran daya ledak Otot Lengan : 

Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali tes, hasil yang terbaik 

digunakan sebagai data penelitian. Satuan pengukuran kilogram 

sampai ketelitian 2.688 kg. 

 

H. Tekhnik Analisis Data 

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

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah data diolah dan 

dianalisis supaya memberikan informasi tentang apa yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini. dengan menggunakan teknik analisis data Uji t adalah : 
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1. Uji normalitas, menggunakan liliefors 

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang 

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Untuk 

menggunakan uji normalitas ini adalah menggunakan uji liliefors. Langkah 

pengujiannya mengikuti prosedur sudjana, 1992 : 266 yaitu: 

Pengamatan X1,X2,…,Xn dijadikan bilangan baku 

Z1,Z2,…,Z n dengan menggunakan rumus : 

S

XX
Z 21

1


  

SD : simpangan baku 

Z : skor baku 

X : Row skor 

 ̅  : Rata-rata 

Untuk tiap bilangan baku ini dapat menggunakan daftar distribusi normal 

buku.  Kemudian dihitung peluang F(Zi) = P(Z ≤ Zi). 

Selanjutnya  dihitung Z1, Z2,…, Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi 

kalau proporsi ini dinyatakan dengan S(Zi) maka : 

 

Hitung selisih F(Zi) – S(Zi) kemudian tentukan harga mutlak. Ambil harga 

paling besar diantara harga mutlak selisih tersebut. Sebutlah harga terbesar 

ini dengan Lo. Setelah harga Lo, nilai hasil perhitungan tersebut 

dibandingkan dengan nilai kritis Lo untuk uji liliefors dengan taraf 

n

ZyangZZZbanyaknya
ZS in

i




...,...,,..
)( 21
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signifikan 0,05. bila harga Lo lebih kecil (<) dari L tabel maka data yang 

akan diolah tersebut berdistribusi normal sedangkan bila Lo lebih besar (>) 

dari L  tabel maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

Lo < L tabel : normal 

 Lo > l tabel :  tidak 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 menguji homogenitas digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus 

Dk pembilang: n-1 (untuk varian terbesar) 

Dk penyebut : n-1 (untuk varian terkecil) 

Taraf siknifikan (0,05) maka dicari pada tabel F 

Didapat dari tabel F 

Dengan criteria pengujian  

Jika  : F hitung ≥ F tabel tidak homogen 

F hitung ≤ F tabel berarti homogen 

 

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

data tersebut mempunyai varians yang homogen. Tetapi sebaliknya bila F 

TerkecilVarians

TerbesarVarians
F 
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hitung lebih besar (>) dari F tabel maka kedua kelompok mempunyai 

varians yang berbeda. 

 

 3.  Uji t 

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya 

varians antara kedua kelompok sample maka analisis yang digunakan  

dapat dikemukakan beberapa alternative: 

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,  

I992  sebagai erikut: 

 

 

 

            2

)1()1(

21

2

22

2

11






nn

SxnSxn
Sgab  

Keterangan : 

X : rerata kelompok eksperimen  

X : rerata kelompok kontrol 

S1 : simpangan baku kelompok eksperimen  

S2 : simpangan baku kelompok kontrol 

n1 : jumlah sampel kelompok eksperimen  

21

21

11

nn
S

XX
t

gab

hitung
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n2 : jumlah sampel kelompok kontrol 

 

b. Salah satu data berditribusi 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) : 

hitungt
 =  
































2

2

2

1

2

1

21 )(

n

S

n

S

XX
 

Keterangan 

X  : rerata kelompok eksperimen  

X : rerata kelompok kontrol 

S1 : simpangan baku kelompok eksperimen  

S2 : simpangan baku kelompok kontrol 

n1 : jumlah sampel kelompok eksperimen  

n2 : jumlah sampel kelompok kontrol 

 

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

homogen atau tidak, maka rumus yang digunakan seperti yang 

dikemukakan Sanafiah Faisal, 1982 : 371 adalah : 

 

      

      
2

)1(

2

2121

21







nnNN

NN
U

Z 2

1)1( 2121 RnnNN
U




2

2)1( 2121 RnnNN
U






46 
 

 

 

Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol adalah bila Z hitung < dari Z tabel berarti tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, sebaliknya bila Z hitung > dari Z tabel berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

 

d. Analisis uji t pengaruh  

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya 

varians antara kedua kelompok latihan push up, maka analisis yang 

digunakan dapat dikemukakan berdasarkan alternative. Menurut 

Sujana, 2005 : 242 untuk menguji pengaruh latihan Push Up terhadap 

Kekuatan otot lengan dan daya ledak otot lengan siswa adalah sebagai  

berikut: 

                              

n
B

B
T

Shitung   

Keterangan : 

B  = Rata-rata Selisih antara post test pretest 

 BS
    = Simpangan baku Selisih antara post test pretest 

 n  = Jumlah kelompok latihan push up 

 


