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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang jelas maka dibutuhkan suatu metode 

penelitian yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang hendak di teliti, 

hal ini dilakukan untuk kepentingan perolehan dan analisis data nantinya. Data 

yang dihasilkan akan sangat bermakna apabila mengikuti prosedur atau metode 

yang secara teori betul-betul memberikan kontribusi yang besar terhadap suatu 

penelitian, sehingga tidak akan terjadi kejanggalan-kejanggalan yang akan 

mengganggu keberhasilan suatu penelitian. Mengenai metode penelitian, 

Sugiyono (2009:2) menjelaskan bahwa: “Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keguanan 

tertentu”. Dari penjelasan tersebut berarti untuk mendapatkan data dari suatu 

penelitian maka harus dilakukan dengan cara yang ilmiah dalam artian bahwa 

segala kegiantan penelitian yang dilakukan harus berdasarkan dengan ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Yang dimaksud dengan rasional 

dalam pembahasan ini adalah kegiatan-kegiatan penelitan harus dilakukan dengan 

cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Yang dimaksud 

dengan empiris adalah cara-cara yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati 

oleh panca indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui 

cara-cara dalam melakukan penelitiannya itu seperti apa dan bagaimana 
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pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan sistematis adalah proses yang digunakan 

dalam suatu penelitian harus menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis, 

supaya tahapan-tahapan dalam penelitian terlihat jelas dan terperinci satu persatu.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Menurut Arikunto (2010:3) menjelaskan bahwa: “Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-

lain yang sudah di sebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

metode deskriptif merupakan metode yang terfokus pada deskripsi peneliti pada 

saat kegiatan berlangsung, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan 

dan menggambarkan suatu peristiwa pada saat sekarang atau yang nampak dalam 

situasi tertentu. 

 

B. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Suatu penelitian akan terlaksana manakala ada subjek atau objek yang 

hendak diteliti, yaitu berupa variabel. Variabel adalah suatu subjek atau objek 

yang ditetapkan oleh peneliti yang nantinya akan dipelajari dan diteliti sehingga 

akan mengasilkan data atau informasi mengenai hal yang diteliti tersebut. Seperti 

yang dijelaskan oleh Sugiyono (2009:38) bahwa:  
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      Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

 

Di dalam variabel penelitian terdapat dua macam variabel, yang pertama 

variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap variabel terikat. Seperti yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2009:39) bahwa: “Variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadikan sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat)”. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2009:39) bahwa: 

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas”. Dari kedua penjelasan mengenai variabel bebas 

dan variabel terikat maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas adalah variabel 

yang memberi pengaruh sedangkan varibel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi. Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah power tungkai 

(X1) dan antisipasi (X2). Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah 

kemampuan riposte (Y) 

2. Desain Penelitian 

Setelah variabel bebas dan variabel terikat ditentukan, selanjutnya 

dibuatlah desain penelitian. Desain penelitian adalah suatu rancangan dan rencana 

penelitian dalam mengumpulkan data. Ahli lain mengumpamakan desain 
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penelitan dengan paradigma penelitian. Mengenai paradigma penelitian, Sugiyono 

(2009:42) menjelaskan seperti yang tertera pada halaman 45. 

 

      Jadi paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola 

pikir yang menunjukan hubungan antara variabel yang akan diteliti 

yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah 

yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk 

merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik 

analisis statistik yang akan digunakan. 

 

Penelitian deskriptif mempunyai berbagai macam desain penelitian. Hanya 

saja penggunaannya disesuaikan dengan aspek penelitian serta pokok masalah 

yang hendak diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan desain 

paradigma ganda dengan dua variabel bebas dan satu variabel terikat (Sugiyono. 

2009:44).  Desain penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

 

rx1y 

 rx1x2y 

 

rx2y 

Gambar.3.1 

Desain Penelitian 

Sumber: Sugiyono (2009:44) 

 

 

Keterangan: 

X1 

X2 

Y 
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X1 = Tes Power Tungkai 

X2 = Tes Antisipasi 

Y = Kemampuan Riposte 

 

Sedangkan langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.2 Langkah-langkah Pengumpulan Data 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah bagian terbesar dari suatu kelompok. Mengenai populasi 

Sugiyono (2009:80) menjelaskan bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Selanjutnya Arikunto (2010:173) menjelaskan bahwa: “Populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti 

UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Anggar UPI Bandung. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian terkecil dari suatu kelompok. Mengenai sampel 

Sugiyono (2009:81) menjelaskan bahwa: “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Selanjutnya Arikunto 

(2010:174) menjelaskan bahwa: “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti”. Berdasarkan penjelasan kedua ahli tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa sampel merupakan bagian terkecil dari populasi yang sebelumnya telah 

melalui proses pemilihan. Pada dasarnya tahap pemilihan sampel dikelompokan 

menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non-Probability Sampling. Dari 

kedua teknik sampling tersebut kemudian dipecah lagi menjadi beberapa teknik 

sampling, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2009:82) bahwa:  
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      Probability sampling meliputi, simple random, proportionate 

stratified random, disproportionate stratified random, dan area 

random. Non-probability sampling meliputi, sampling sistematis, 

sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling 

jenuh dan snowball sampling. 

  

Dari kedua teknik sampling tersebut maka yang menjadi acuan peneliti 

dalam pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik sampling Non-

probability sampling yaitu teknik sampling purposive. Mengenai Non-probability 

sampling Sugiyono (2009:84) menjelaskan bahwa: “Non-probability sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Selanjutnya 

mengenai Sampling purposive Sugiyono (2009:85) menjelaskan bahwa: 

“Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) atlet UKM Anggar UPI Bandung dengan 

pertimbangan pernah mengikut kejuaraan nasional (KEJURNAS) dan memiliki 

kesiapan yang matang baik dari segi fisik, teknik maupun mental sehingga cocok 

untuk dijadikan sumber data.  

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Suatu penelitian akan berjalan dengan baik manakala direncanakan dengan 

matang, termasuk perencanaan tempat dan waktu penelitian. Ini dimaksudkan 
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agar sampel maupun peneliti bisa mempersiapkan diri dalam mengikuti proses 

penelitian nantinya. Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di UKM Anggar 

UPI Bandung. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitiannya yaitu pada tanggal 

21-25 Januari 2013. 

 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pada dasarnya tujuan dari meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap 

sesuatu hal yang hendak diukur untuk mengetahui kebenarannya. Dalam 

melakukan pengukuran maka dibutukan alat ukur yang tepat. Alat ukur dalam 

penelitian biasanya dinamakan dengan instrumen penelitian. Mengenai instrumen 

Sugiyono (2009:102) menjelaskan bahwa: “Instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes. Tes merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diinginkan. Adapun tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Tes Power Tungkai 

Tes power tungkai yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

Standing Broad Jump AAHPER, yang dikutip dari Nurhasan dan Hasanudin 

Cholil (2007: 174). Reliabilitas tes ini yaitu 0,963 dan validitasnya adalah 0,607.  



50 
 

Agus Mahardika Putra, 2013 
Kontribusi Power Tungkai Dan Antisipasi  Terhadap Kemampuan Riposte  Dalam Permainan Anggar 
(Studi Deskriptif Pada Alet Ukm Anggar Upi Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 
 

 
 

a. Prosedur Pengetesan 

Mula-mula sampel berdiri pada papan tolak/garis pembatas dengan lutut 

ditekuk sampai membentuk sudut ± 45º dengan kedua lengan lurus ke belakang. 

Kemudian sampel menolakan tungkai ke depan sekuat-kuatnya dan mendarat 

dengan kedua tungkai.  

 

 

 

b. Skor  

Setelah langkah-langkah di atas dilakukan maka skor yang dicatat dilihat 

dari jarak lompatan terbaik yang diukur mulai dari dalam papan tolak/garis 

pembatas sampai batas tumpuan kaki/badan yang terdekat dengan papan tolak. 

Sampel diberi 3 kali kesempatan dalam melakukannya dan nilai yang di ambil 

adalah nilai yang terbaik dari 3 kali percobaan tersebut. 

c. Prosedur Pengambilan Data 

Dari setiap percobaan yang dilakukan maka skor yang dinyatakan sah 

apabila sampel melakukan Standing Broad Jump sesuai dengan prosedur 

pengetesan. Sedangkan skor yang dinyatakan tidak sah apabila sampel 

melakukan Standing Broad Jump tidak sesuai dengan prosedur pengetesan. 

2. Tes Antisipasi 

Tes antisipasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Digital-

Type Speed Anticipation Reaction Tester dari Takei Scientific Instrument yang 



51 
 

Agus Mahardika Putra, 2013 
Kontribusi Power Tungkai Dan Antisipasi  Terhadap Kemampuan Riposte  Dalam Permainan Anggar 
(Studi Deskriptif Pada Alet Ukm Anggar Upi Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 
 

 
 

dikutip dari Wicaksono (2011:67). Digital-Type Speed Anticipation Reaction 

Tester adalah alat tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat antisipasi reaksi 

seseorang dalam suatu kondisi tertentu.validitas tes ini yaitu 0.912 dan 

reliabilitasnya yaitu 0.783. Pada alat tes ini terdapat tombol start dan papan yang 

di dalam papan tersebut terdapat daerah momentum dan blank spot.  

a. Prosedur Pengetesan 

Adapun pelaksanaan tes ini mula-mula sampel berdiri di depan alat tes 

tersebut. setelah sampel siap melakukan tes, maka dengan segera sampel menekan 

tombol start maka akan muncul cahaya yang berjalan di daerah momentum. 

Sampel memperhatikan cahaya yang berjalan di daerah momentum. Setelah 

memasuki blank spot, sampel membayangkan cahaya itu tetap berjalan pada 

daerah blank spot. Sampel menekan tombol jika sudah diperkirakan cahaya itu 

sudah masuk pada lingkaran setelah daerah blank spot. Setelah tombol di tekan, 

maka dalam lingkaran tersebut cahaya akan menyala. 

b. Skor  

Skor yang dicatat apabila cahaya itu sudah masuk pada lingkaran setelah 

daerah blank spot. Setelah tombol ditekan, maka dalam lingkaran tersebut cahaya 

akan menyala dan skorpun akan diperoleh. Tes dilakukan selama 3 kali 

percobaan. Nilai yang diambil adalah nilai terbaik dari 3 kali percobaan. 

c. Prosedur Pengambilan Data 

Dari setiap percobaan yang dilakukan maka skor yang dinyatakan sah 

apabila sampel melakukan tes Antisipasi sesuai dengan prosedur yang telah 
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ditetapkan. Skor dinyatakan tidak sah apabila sampel menekan tombol sebelum 

daerah momentum dan sesudah lingkaran. 

3. Tes Kemampuan Riposte 

Tes yang digunakan dalam mengukur kemampuan riposte adalah dengan 

menggunakan Kuhadja Fencing Tes dari Collins yang dikutip dari Yusep 

Rustandi (2002:35) dengan tingkat koefisien validitas = 0,98 dan tingkat 

koefisien reliabilitas = 0.82 – 0,95. Kuhadja Fencing Tes berbentuk lingkaran 

yang terdiri dari 10 lingkaran. Lingkaran tengah mempunyai diameter 2,5 cm, 

lingkaran berikutnya kearah luar ditambah 2,5 cm dan lingkaran paling luar 

mempunyai diameter 25 cm. nilai untuk lingkaran paling luar adalah 1 (satu) dan 

lingkaran berikutnya ditambah satu untuk setiap lingkarannya sampai pada pusat 

lingkaran dengan nilai 10 (sepuluh). Perlengkapan yang digunakan dalam 

melakukan tes ini yaitu: senjata anggar, sarung tangan anggar, boneka anggar 

(popi), stopwatch, kamera, dan alat tulis. 

a. Prosedur Pengetesan 

Dalam pelaksanaan tes ini, mula-mula sampel berdiri pada garis pembatas. 

Kemudian sampel berada pada posisi siap sedia atau on guard menghadap ke 

arah sasaran yang telah disiapkan. Setelah ada aba-aba “Ya” sampel melakukan 

riposte ke arah sasaran sebanyak mungkin dalam waktu 10 detik.  

b. Skor  

Skor yang dicatat adalah jumlah skor yang diperoleh selama 10 detik 

melakukan riposte. 
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c. Prosedur Pengambilan Data 

Dari setiap percobaan yang dilakukan maka skor yang dinyatakan sah 

apabila riposte yang dilakukan tepat pada sasaran dan kembali pada gari pembatas 

yang telah disediakan. Skor yang dinyatakan tidak sah apabila riposte yang 

dilakukan tidak tepat sasaran, tungkai ketika melakukan riposte tidak ditolakan 

secara sempurna, dan pada saat kembali setelah melakukan riposte, kaki tidak 

berada pada garis yang telah disediakan. 

 

F. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil tes merupakan data yang sesuai dengan 

hasil penelitian di lapangan. Data-data tersebut nantinya akan diolah dan 

dianalisis untuk memperoleh informasi dalam rangka menguji hipotesis dan 

menyimpulkan hasil penelitian. Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, 

maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data sehingga data-

data tersebut mengandung arti. Untuk mengolah dan menganalisis data-data 

tersebut diperlukan beberapa pendekatan statistika sehingga dapat diketahui 

besarnya kontribusi power tungkai dan antisipasi terhadap kemampuan riposte. 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus-rumus penghitungan statistika. 

Adapun langkah langkah rumus penghitungan statistika yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

1. Langkah pertama adalah mencari rata-rata dari setiap kelompok data yaitu 

dengan rumus 
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∑  

 
   (Nurhasan, at al. 2008:24) 

Keterangan: 

X = Skor rata-rata yang dicari 

Xi = Nilai data 

∑ =  Jumlah 

n = Jumlah sampel  

 

2. Menghitung simpangan baku dari setiap kelompok data atau dari variabel-

variabel yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

  √∑    –    

   
  (Nurhasan, at al. 2008:39) 

Keterangan: 

S = Simpangan baku yang dicari 

 Σ = Jumlah 

1  = Skor yang dicapai seseorang 

  = Nilai rata-rata 

 n = Banyaknya sampel  

  

3. Mencari Tskor, tujuannya untuk menyetarakan dari beberapa jenis skor yang 

berbeda satuanya, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

            (
   ̅ 

 
)       

            (
 ̅   

 
)                     (Nurhasan, at al. 2008:54) 

 

4. Menguji normalitas dari tiap-tiap kelompok dengan menggunakan uji 

Liliefors. Uji ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 



55 
 

Agus Mahardika Putra, 2013 
Kontribusi Power Tungkai Dan Antisipasi  Terhadap Kemampuan Riposte  Dalam Permainan Anggar 
(Studi Deskriptif Pada Alet Ukm Anggar Upi Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 
 

 
 

a. Membakukan setiap bilangan dari hasil observasi, X1, X2, …Xn dengan 

menjadikan bilangan baku Z1, Z2, …, Zn dengan menggunakan rumus: 

S

XX 


 
(Nurhasan, at al. 2008:118)

 

(X dan S merupakan nilai rata-rata dan simpangan baku sampel) 

b. Untuk setiap bilangan baku, menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian menghitung peluang F (Zi) = P (Z - Zi). 

c. Kemudian menghitung proporsi 
1 ,

2 ....
n  yang lebih kecil atau sama 

dengan 
i . Jika ini dinyatakan oleh S (

1 ), maka 

 
n

yangBanyaknya
S in

i




,..., 21

 

d. Menghitung selisih F (Zi) – S (Zi) dan menentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga mutlak yang paling besar diantara harga-harga mutlak 

tersebut, sebutlah harga terbesar Lo criteria Uji Normalitas Liliefors, 

adalah: 

1. Hipotesis diterima apabila Lo < Lt, maka kesimpulannya data tersebut 

berdistribusi normal. 

2.  Hipotesis ditolak apabila Lo > Lt, maka kesimpulannya data tersebut 

berdistribusi tidak normal.  

 

 

4. Menghitung koefisien korelasi tunggal dengan menggunakan rumus: 
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YiXi

XiYi
rxy    (Nurhasan, at al. 2008:57)

 

Keterangan: 

rxy = Korelasi yang dicari. 

Xi  = Perbedaan antara tiap skor dengan nilai rata-rata dari variabel (x). 

Yi  = Perbedaan antara tiap skor dengan nilai rata-rata dari variabel (y). 

 

5. Menghitung signifikansi koefisien korelasi, perhitungan ini dilakukan untuk 

menerima atau menolak hipótesis. Rumus yang digunakan adalah: 

         √
   

    
    (Nurhasan, at al. 2008:159) 

Keterangan: 

t = Nilai t hitung yang dicari. 

r = Koefisien korelasi variabel. 

n = Jumlah sampel. 

 

6. Menghitung koefisien korelasi ganda (Multiple) dengan menggunakan rumus: 

        √
                              

        
   (Nurhasan, at al. 2008:69) 

       = koefisien korelasi ganda antara variable X1 dan X2 secara bersama-

sama dengan variable Y 

Ryx1 = koefisien korelasi X1 dengan Y 

Ryx2 = koefisien korelasi X2 dengan Y 

Ryx3  = koefisien korelasi X1 dengan X2 

7. Menghitung keberartian korelasi berganda dengan menggunakan rumus: 

        
    

      

 
    

  (Nurhasan, at al. 2008:199) 
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Keterangan: 

n = Banyaknya anggota sampel 

k = Banyaknya variable bebas 

R= Korelasi ganda 

 

8. Untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi dari tiap-tiap variabel 

bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan rumus determinan sebagai 

berikut: 

              

Keterangan: 

D = Persentase yang dicari. 

   = Kuadrat dari korelasi. 

 

G. Hipotesis Statistika 

Sesuai dengan masalah penelitian, maka hipotesis statistik yang 

dirumuskan dalam masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H0 : r = 0 tidak terdapat kontribusi yang positif antara power tungkai dengan 

kemampuan riposte. 

Hi : r ≠ 0 terdapat kontribusi yang positif antara power tungkai dengan 

kemampuan riposte. 

2. H0 : r = 0 tidak terdapat kontribusi yang positif antara antisipasi  dengan 

kemampuan riposte. 

Hi : r ≠ 0 terdapat kontribusi yang positif antara antisipasi  dengan 

kemampuan riposte. 

3. H0 : r = 0 tidak terdapat kontribusi yang positif secara bersama-sama antara 

power tungkai dan antisipasi dengan kemampuan riposte. 
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Hi : r ≠ 0 terdapat kontribusi yang positif secara bersama-sama antara power 

tungkai dan antisipasi dengan kemampuan riposte. 


