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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam 

melaksankan penelitian. Menurut Sugiyono (2011:3) menjelaskan bahwa “metode 

penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu”. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimen. Dalam hal ini Arikunto (2006:3) mengemukakan yang 

dimaksud dengan metode eksperimen adalah “suatu cara untuk mencari hubungan 

sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor 

lain yang mangganggu”.  

 

B. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian dibutuhkan desain penelitian. Desain penelitian 

memudahkan kita dalam melakukan penelitian secara sistematik dan teratur. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pretest dan posttest sebagai desain 

penelitiannya. Pada desain penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah 

melaksanakan tes awal atau pretest. Dengan demikian hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi perlakuan. Pengambilan sampel diambil dengan cara simple random 

sampling. Random sampling ini dikatakan sederhana karena pengambilan sampel 

dilakukan secara acak, kemudian sampel tersebut diberikan perlakuan atau 

treatment. 

Setelah masa perlakuan berakhir, maka selanjutnya dilakukan tes akhir 

atau posttest. Setelah data tes awal dan tes akhir terkumpul maka data tersebut 

disusun, diolah dan dianalisis secara statistik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

hasil perlakuan dan perbedaannya. Mengenai desain penelitian ini, Arikunto 

(2006:86) menggambarkannya dalam pola sebagai berikut: 
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E1  O1 X1      O3 

 

E2  O2 X2      O4 

 

Gambar 3.1 

Pretest-Posttest Design 

Keterangan : 

O1 dan O2 : Pretest atau Tes Awal 

O3 dan O4 : Posttest atau Tes Akhir  

E1  : Kelompok eksperimen 1 

E2  : Kelompok eksperimen 2 

X1  : Treatment Berupa Gaya Mengajar Resiprokal 

X2  : Treatment Berupa Gaya Mengajar Komando 

 

Berdasarkan desain penelitian yang digunakan, maka dapat dibuat 

langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 

1. Menetapkan populasi, yaitu: seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Tasikmalaya. 

2. Menetapkan sampel sebanyak 50 orang siswa, kemudian dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu 25 siswa dalam kelompok A yang diberikan perlakuan gaya 

komando dan 25 siswa dalam kelompok B yang diberikan perlakuan gaya 

resiprokal. 

3. Melaksanakan tes awal pada masing-masing kelompok dengan jenis 

pengetesan yang sama, sehingga didapat skor yang menunjukan taraf 

keterampilan awal siswa. 

4. Setelah didapat data dari tes awal tersebut, kemudian setiap kelompok 

diberikan perlakuan sesuai dengan yang telah ditentukan. 

5. Perlakuan berlangsung selama 16 kali pertemuan, dilaksanakan di sekolah 

SMP Negeri 4 Tasikmalaya. 

6. Setelah kedua kelompok tersebut diberikan perlakuan dengan gaya yang 

berbeda, selanjutnya dilaksanakan tes akhir atau posttest untuk melihat 
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keterampilan siswa setelah diberikan perlakuan dari kedua gaya mengajar 

tersebut. 

7. Melakukan pengolahan data untuk membandingkan hasil tes awal dan tes 

akhir pada kedua gaya mengajar kemudian menganalisis data dan membahas 

hasil temuan penelitian. 

8. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Langkah-langkah Penelitian 

 

POPULASI 

SAMPEL 

TES AWAL 

TES AKHIR 

Pengolahan Data 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Kelompok A Kelompok B 

Gaya Mengajar Resiprokal Gaya Mengajar Komando 
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C. Populasi dan Sampel 

Pengertian populasi menurut (Sugiyono:2011,120) adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 4 Tasikmalaya pada tahun ajaran 2012/2013.  

Sedangkan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampel 

random sampling yaitu “Cara pengambilan sampel secara acak yang berarti setiap 

individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu” (Sugiyono:2011,120). 

Adapun cara pengambilan sampel dengan teknik random sampling ini yaitu 

dengan mengambil kocokan sebanyak dua buah kertas dari sepuluh kertas yang 

tersedia. Kertas tersebut berisi nama-nama kelas VIII dari A sampai J. sehingga 

dari hasil pengambilan kocokan tersebut diperoleh sampel yaitu siswa kelas VIII 

F sebagai kelas eksperimen dengan gaya mengajar resiprokal dan siswa kelas VIII 

G sebagai kelas eksperimen dengan gaya mengajar komando. 

 

D. Definisi Operasional 

1. Gaya Mengajar Resiprokal 

Juliantine dkk (2012:46) menyatakan bahwa pada dasarnya gaya mengajar 

resiprokal ini menerapkan teori umpan balik atau feedback. Teori ini 

nberanggapan bahwa informasi tentang hasil belajarnya akan memantapkan hasil 

belajarnya di kemudian hari. 

2. Gaya Mengajar Komando 

Gaya ini bertujuan mengarahkan siswa dalam melakukan tugas gerak 

secara akurat dan di dalam waktu yang singkat. Siswa harus mengikuti segala 

instruksi yang disampaikan oleh guru. Dalam gaya komando peran guru sangat 

dominan, sedangkan peran siswa adalah hanya mengikuti dan melakukan tugas 

yang diberikan oleh guru.(Husdarta dan Saputra, 2000:28) 
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3. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. (Sudjana, 2011:22) 

4. Tenis Meja 

Tenis meja merupakan jenis olahraga yang dimainkan di dalam ruangan 

(indoor game) oleh dua atau empat orang pemain dengan menggunakan alat yang 

dinamakan reket sebagai pemukul bolanya yang terbuat dari kayu dan dilapisi 

karet, dengan tujuan agar bola dapat melewati net yang terbentang di atas 

permukaan meja sebagai pembatas antara lapang permainan sendiri dan 

permainan lawan. (Budiana dan Hidayat, 2011:14). 

Dalam permainan tenis meja terdapat beberapa jenis pukulan, diantaranya 

: service, push, drive, dan chop. Service adalah memukul bola untuk menyajikan 

bola pertama. Push adalah pukulan yang dilakukan untuk menjaga agar bola tidak 

melambung terlalu tinggi dari net. Drive adalah pukulan dengan ayunan panjang 

sehingga menghasilkan pukulan yang datar dan keras. Chop adalah pukulan 

backspin yang diperuntukkan dalam posisi bertahan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2011: 148). Untuk 

memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti 

membuat seperangkat instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri atas tes service, tes back board dan tes pengamatan bermain 

Agar mendapatkan hasil tes yang objektif, maka harus dihindarkan 

kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tes. Untuk itu perlu kiranya petunjuk-

petunjuk tentang prosedur pelaksanan tes. Prosedur tentang pelaksanaan tes 

adalah sebagai berikut (Nurhasan, 2007:217) : 

A. Tes Back Board  

1. Alat-alat dan Perlengkapan Tes 

a. Stop watch. 

b. Bet. 
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c. Lima buah bola tenis meja. 

d. Meja tenis yang dapat dilipat. 

e. Sebuah kotak kartun berukuran 10 x 5 x 3 cm yang dapat ditempelkan dengan 

pines pada sudut samping kiri belakang meja. 

f. Dinding atau tiang untuk sandaran bagian meja tenis yang didirikan tegak 

lurus pada bagian meja yang horizontal. 

g. Pita kertas lebar 2 cm yang direkatkan pada bagian meja yang didirikan tegak 

lurus, sejajar dengan bagian meja yang horizontal dan berjarak 15 cm dari 

permukaan meja. 

h. Alat tulis untuk mencatat hasil tes. 

2. Petugas 

a. Seorang pengambil waktu yang memberikan aba-aba “ya” dan “stop”. 

b. Seorang penghitung jumlah pantulan yang sah selama 30 detik dan sekaligus 

mencatat hasilnya. 

c. Sekurang-kurangnya seorang pembantu untuk mengambil bola yang tidak 

dapat dikuasai testee. 

3. Pelaksanaan Tes 

Testee berdiri dibelakang atau lanjutan bagian meja yang horizontal, 

dengan sebuah bet dan bola di tangan. Pada aba-aba “ya” testee menjatuhkan bola 

di atas meja dan kemudian memukul bola kebagian meja yang didirikan tegak 

lurus terhadap bagian meja yang horizontal. Testee berusaha memantulkan bola 

sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. Bila testee tidak dapat menguasai 

bola, ia dapat mengambil bola yang tersedia di kotak, menjatuhkannya di meja 

dan melanjutkan usaha memantulkan bola sebanyak-banyaknya dalam waktu yang 

tersedia. Seorang pembantu mengambil bola yang dikuasai testee dan 

memasukannya kembali ke dalam kotak. 

4. Pantulan dinyatakan tidak sah bila : 

a. Bola di volley 

b. Testee bertelekan dengan tangannya yang bebas pada meja waktu memukul 

bola 

c. Bola mengenai bagian meja yang tegak di bawah garis  
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d. Melakukan pukulan service pada waktu mulai tes 

e. Memukul bola setelah bola memantul lebih dari satu kali pada meja yang 

horizontal 

f. Memukul bola lebih dari satu kali dengan kaki bertumpu disamping 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 3.3 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Denah Diagram Lapangan Tes Back Board 

 

Testee berdiri tegak dekat meja dan menghitung jumlah pukulan sah 

selama 30 detik dan mencatatnya. Kepada testee diberikan kesempatan melakukan 

tes dua kali dengan istirahat selama 10 detik setiap melakukan tes. 

Cara pemberian skor : 

Skor dari setiap trial adalah jumlah pantulan yang sah selama 30 detik 

Skor tes adalah jumlah yang terbanyak dari ketiga trial tersebut. 

B. Tes Service 

1. Alat dan Perlengkapan Tes 

a. Meja tenis 

b. Bet 

c. Bola tenis meja 5 buah 

d. Stop watch 

e. Alat tulis untuk mencatat hasil tes 

 

 

120 cm 

15 cm 
2 cm 

 

B 

A 
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2. Pelaksanaan Tes 

Testee berdiri di belakang meja yang berlawanan dengan bagian meja yang 

telah diberi batas-batas daerah sasaran, sambil memegang bet dan bola. Kemudian 

testee melakukan service yang diarahkan ke daerah sasaran yang telah diberi skor. 

Testee diberi kesempatan melakukan service sebanyak lima kali. Service yang sah 

adalah service yang sesuai dengan aturan service dalam permainan. Untuk daerah 

sasaran dapat dilihat pada denah berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Lapangan untuk Tes Service 

 

 

Gambar 3.4 

Lapangan untuk Tes Service 

 

Skor : 

Skor testee adalah jumlah skor yang diperoleh dari 5 kali pukulan service. Service 

yang gagal diberi skor 0 (nol) . 

C. Tes Pengamatan Bermain 

1. Alat dan Perlengkapan Tes 

a. Meja tenis 

b. Bet 

c. Bola tenis  

d. Stop watch 

e. Alat tulis untuk mencatat hasil tes 

2. Pelaksanaan Tes 

Testee melakukan permainan tenis meja satu lawan satu dengan permainan 

tenis meja yang telah dimodifikasi, permainan dilakukan hanya dua set saja  

X 

Testee 

25 cm 

42,5 cm 

30 cm 

30 cm 

25 cm 

3 

3 

2 

2 

                                    
1 

5 

5 

 

4 

NET 
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(sampai skor 11 dengan selisih 2 poin ). Adapun penilaian setiap gerakan pukulan, 

yaitu : 



46 
 

Mohamad Akil, 2013 

Perbandingan Pengaruh Gaya Mengajar Resiprokal Dengan Gaya Mengajar Komando Terhadap Hasil Belajar Permainan Tenis Meja Kelas VIII Di SMP Negeri 4 
Tasikmalaya 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.1 

Tabel Pengamatan Bermain 

No Nama Set Service Push  Drive Chop 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1  
I                 

II                 

2  
I                 

II                 

3  
I                 

II                 

4  
I                 

II                 

5  
I                 

II                 

6  
I                 

II                 

7  
I                 

II                 

8  
I                 

II                 

9  
I                 

II                 

10  
I                 

II                 

11  
I                 

II                 
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Keterangan : 

Service  

0 = service gagal/keluar 

1 = service mudah dikembalikan lawan 

2 = service sulit diterima lawan tapi masih bisa dikembalikan 

3 = service mematikan  

 

Push  

0 = push gagal/keluar 

1 = push mudah dikembalikan lawan 

2 = push sulit diterima lawan tapi masih bisa dikembalikan 

3 = push  mematikan 

 

Drive  

0 = drive gagal/keluar 

1 = drive mudah dikembalikan lawan 

2 = drive sulit diterima lawan tapi masih bisa dikembalikan 

3 = drive mematikan  

 

Chop 

0 = chop gagal/keluar 

1 = chop mudah dikembalikan lawan 

3 = chop sulit diterima lawan tapi masih bisa dikembalikan 

3 = chop mematikan
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E. Teknik Pengolahan Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kesamaan rata-

rata dengan uji t. Langkah-langkah pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mencari nilai rata-rata (  ) dari setiap kelompok 

   ………….(3.1) 

Keterangan: 

        : rata-rata suatu kelompok 

       : jumlah sampel 

       : nilai data 

    :  jumlah sampel suatu kelompok 

2. Mencari simpangan baku 

 

     …………….(3.2) 

(Nurhasan, 2007:284) 

Keterangan: 

S                  : simpangan baku 

n                  : jumlah sampel 

: jumlah kuadrat nilai data dikurangi rata-rata 

3. Uji Normalitas 

Menghitung uji normalitas dengan pendekatan uji Liliefors, dimana prosedur 

penelitiannya sebagai berikut: 

a. Pengamatan X1,X2,……,XN dijadikan bilangan baku Z1,Z2,…..,ZN dengan 

menggunakan rumus: 

   ……………….(3.3) 

Dengan:    = rata-rata sampel 

S = simpangan baku 

Xi = nilai skor sampel 
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b. Untuk bilangan baku digunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung  F 

(Zi) = P (Z≤Zi) 

c. Selanjutnya dihitung proporsi Z1,Z2,….,ZN  yang lebih kecil atau sama dengan Zi. Jika 

proporsi ini dinyatakan oleh S (Zi), maka: 

 =  ………….(3.4) 

d. Hitung selisih F (Zi)-S (Zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Sebutlah 

harga terbesar ini Lo. 

Dengan bantuan table nilai kritis L untuk uji Liliefors, maka tentukanlah nilai L. 

bandingkan nilai L tersebut dengan nilai Lo untuk mengetahui diterima atau ditolak 

hipotesisnya dengan kriteria : 

- Terima Ho jika Lo < Lα = Normal 

- Tolak Ho jika Lo > Lα = Tidak Normal 

4. Menghitung homogenitas dengan rumus: 

              ………….(3.5)  (Sudjana, 2005:261) 

Kriteria pengujian adalah terima hipotesis jika Fhitung lebih kecil daripada Ftabel 

distribusi dengan derajat kebebasan = (V1.V2) dengan taraf nyata (α) = 0,05. 

5. Menghitung signifikansi dua rata-rata (dua pihak) dengan pendekatan uji t sebagai 

berikut: 

   ………….(3.6) 

sebelum uji t terlebih dahulu dicari variansi gabungan (S
2
) melalui rumus sebagai 

berikut: 

     ………….(3.7) 

Keterangan tanda dalam rumus : 

T : Nilai t yang dicari (thitung) 

S
2
 : Simpangan baku gabungan 
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N1 : Jumlah sampel kelompok 1 

N2 : Jumlah sampel kelompok 2 

 

 


