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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Metode Penelitian 

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan 

suatu masalah. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap 

permasalahan serta memberikan alternatif untuk memecahkan masalah. Metode 

penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau 

langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta 

dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis. 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah 

penelitian Eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang diteliti. 

Dengan kata lain penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan 

sebab akibat. Menurut Sugiyono (2008, hlm. 107) “Metode penelitian eksperimen 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mecari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan”. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen karena penelitian ini akan menguji 

hubungan sebab dan akibat tentang perbandingan senam sehat gembira dengan 

permainan tradisional terhadap peningkatan motorik kasar anak usia dini. 

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode 

eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian dengan 

rangkaian kegiatan percobaan yang bertujuan untuk menyelidiki sesuatu hal atau 

masalah sehingga diperoleh hasil yang benar. Jadi penelitian eksperimen adalah 

kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu 

perlakuan/tindakan/treatment terhadap peningkatan kekuatan maksimal. Adapun 

yang dimaksud variabel dari penelitian ini yaitu terdiri dari suatu variabel bebas 

(independent variabel), yaitu bentuk latihan senam sehat gembira dan permainan 

tradisional, sedangkan variabel terikat (dependent variabel) yaitu peningkatan 

keterampilan motorik kasar. 

 

 

http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/
http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/


28 
 

Riansyah, 2016 
PERBANDINGAN SENAM SEHAT GEMBIRA DENGAN PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP 
PENINGKATAN MOTORIK KASAR ANAK USIA DINI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

B.  Desain Penelitian 

Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain 

penelitian merupakan dasar dalam melakukan peneltian. Desain penelitian 

memberikan gambaran tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data 

yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, 

desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien. 

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Static 

Group Pretest-Posttest Design. Dalam desain penelitian ini, dilakukan dua kali tes 

yaitu tes awal dan tes akhir. Dua kelompok diukur atau diobservasi bukan hanya 

setelah diberi perlakuan, tetapi juga sebelum diberi perlakuan. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu 

senam sehat gembira dan permainan tradisional, yang membandingkan dua 

kelompok yang utuh. Sedangkan variabel terikat adalah peningkatan keterampilan 

motorik kasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Tabel 3.1. 

Bagan Desain Penelitian (The Static Group Pretest – Posttest Design) 

Sumber: Sugiyono (2013, hlm. 112) 

Kelompok A    O1                                                X1                               O2 

Pre Test                             Senam sehat gembira           Post Test 

Kelompok B    O1                                                X2                                O2 

Pre Test                           Permainan tradisional            Post Test 

Keterangan: 

Kelompok A : Latihan menggunakan metode senam sehat gembira 

Kelompok B : Latihan menggunakan metode permainan tradisional 

O1  : Pre Test motorik kasar  

O2  : Post Test motorik kasar 

X1  : Latihan metode senam sehat gembira 

X2  : Latihan metode permainan tradisional 

 

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Menentukan populasi. 

2. Memilih dan menetapkan sampel. 

3. Mengadakan tes awal. 

4. Membagi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. 

5. Melaksanakan latihan. 

6. Melakukan tes akhir. 

7. Mengolah data. 

8. Melakukan pengujian hipotesis/analisis data 

9. Mengambil kesimpulan 

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh digambarkan dalam 

gambar 3.2 
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C.  Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah di PAUD Mutiara Sakinah 

Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan selama 5 minggu. Dalam 1 minggu 

dilakukan 3 kali pertemuan, sehingga jumlah pertemuannya sebanyak 15 kali. 

Dimulai pada  Desember 2015 sampai  Januari 2015.  

Lamanya masa eksperimen tersebut, ditentukan atas dasar pertimbangan 

jarak waktu yang memadai untuk dapat mengukur pengaruh suatu latihan. 

Pelaksanaan latihan ini berpedoman pada pendapat agus mahendra (2007, hlm. 

205) yang menyatakan bahwa: “hasil perkembangan pembelajaran gerak yang 

terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang masih 

panjan, misalnya dalam satu bulaan atau satu cawu”. 

1. Populasi  

Populasi merupakan sekelompok subjek/objek yang diperlukan peneliti 

dalam menyelidiki masalah yang akan diteliti. Hal ini sejalan dengan Arikunto 

(2010, hlm. 173) yang menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2013, hlm. 117) menjelaskan bahwa, 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Menurut pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa populasi bukan hanya subjek atau orang, melaikan objek dan 

benda-benda yang terdapat disekitar penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh murid PAUD Mutiara Sakinah yang berjumlah sebanyak 26 orang. 

2. Sampel  

Sampel merupakan jumlah yang kecil dari populasi. Seperti yang 

dijelaskan Arikunto (2010, hlm. 174) bahwa, “Sampel adalah sebagian kecil atau 

wakil yang diteliti”. Selanjutnya Sugiyono (2013, hlm. 118) menambahkan 

bahwa, “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang mewakili karakteristik 

populasi tersebut atau yang menggambarkan populasi tersebut. 
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Untuk mempermudah dalam pengambilan sampel yang mewakili populasi 

diperlukan teknik sampling. Teknik sampling merupakan cara untuk mengambil 

sampel dari populasi. Seperti yang dijelaskan Sugiyono (2013, hlm. 118) bahwa, 

“Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Dalam hal ini 

penulis memerlukan sample sesuai kriteria penulis inginkan maka mnggunakan 

teknik purposive sampling”. Sampling Purposive menurut Sugiyono (2013, hlm. 

124) yaitu “Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu”. Maka dari itu, sampel yang penulis ambil dari penelitian 

ini adalah sebanyak 14 orang murid PAUD Mutiara Sakinah. Dalam penelitian 

ini, dari total populasi sebanyak 26 murid, diambil sebanyak 14 murid dengan 

pertimbangan bahwa 14 murid tersebut telah memenuhi kriteria peneliti yang 

memerlukan sampel yang berumur 5-6 tahun. 

Selanjutnya, sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu, kelompok A 

(senam sehat gembira) dan kelompok B (permainan tradisional). Untuk 

menentukan kelompok yang akan diberikan latihan senam sehat gembira dan 

metode permainan tradisional, terlebih dahulu dilakukan tes awal, setelah 

diperoleh data, kemudian dilakukan ranking untuk membagi dua kelompok 

dengan menggunakan teknik ABBA. 

 

D.  Definisi Operasional 

Penafsiran seseorang tentang suatu istilah sering berbeda-beda. Untuk 

menghindari kesalah-pengertian penafsiran istilah-istilah dalam penelitian ini, 

maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Motorik kasar menurut singer, 1980 dan malina and bouchard, 1991(dalam 

buku agus mahendra, hlm. 14) menjelaskan bahwa keterampilan gerak kasar 

(groos motor skill) sebagai keterampilan yang bercirikan gerak yang 

melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannnya. 

2. Senam sehat gembira adalah senam yang dilakukan dengan gerakan-gerakan 

sederhana sesuai dengan irama musik yang ditujukan untuk anak pra sekolah. 

3. Permainan tradisional merupakan bentuk kegiatan permainan dan olahraga 

yang berkembang dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu. Pada 

perkembangan selanjutnya permainan tradisional sering dijadikan sebagai jenis 



32 
 

Riansyah, 2016 
PERBANDINGAN SENAM SEHAT GEMBIRA DENGAN PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP 
PENINGKATAN MOTORIK KASAR ANAK USIA DINI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

permainan yang memiliki ciri ke daerah asli serta disesuikan dengan tradisi 

budaya setempat. 

4. Bermain lempar bola dan tangkap bola adalah jasmani permainan yang 

dirancang untuk pendidikan jasmani yang mudah dilakukan dan dikaji melalui 

penelitian pengembangan baik dari cara bermain, peraturan jumlah pemain 

serta area lapangan untuk member daya tarik bagi anak-anak. 

5. Menurut Kurniati (dalam fitri oktaviani 2011, hlm. 32)  “permainan sonlah 

merupakan permainan yang menuntuk koordinasi motorik kasar bagi setiap 

pemainnya. Permainan ini mempunyai beberapa bentuk dasar yaitu sonlah 

biasa, sonlah jeruk dan sonlah eser”. 

6. Permainan bebentengan Bebentengan adalah dwipurna yaitu mengulang suku 

kata yang pertama dengan member akhiran, artinya berbuat menyerupai 

sesuatu atau bukan sebenarnya. Permainan ini masih merupakan permainan 

yang digemari oleh anak-anak baik laki-laki atau perempuan berumur 6-12 

tahun terutama didaerah pedesaan. 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Seperti yang dijelaskan Sugiyono (2013, hlm. 

148) bahwa, “Instrumen penelitan adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Instrumen penelitian ini sangat 

penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan suat penelitian. maka dari itu, 

penyusunan instrument penelitian harus dirancang dengan benar sehingga dapat 

memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Dalam penelitian ini, 

instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan senam sehat gembira 

dan permainan tradisional adalah tes motorik kasar, Bambang Sujiono (2007, 

hlm.16) terlihat pada  Tabel 3.2. dengan validitas tes 0,754 dan reabilitas 0,754 

tes. 

Berikut ini instrument tes motorik kasar dengan menggunakan rating scale terlihat 

pada Tabel 3.3. 
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PENILAIAN TES MOTORIK KASAR 

Table 3.2 

Instrument tes motorik kasar  

Bambang Sujiono (2007, hlm. 16) 

NO. 

ITEM 
Pertanyaan Tentang Peningkatan Motorik Kasar 

Interval 

Jawaban 

1 2 3 4 

1 Berlari dan langsung menendang bola          

2 Melompat-lompat dengan kaki bergantian          

3 
Melambungkan bola tennis dengan satu tangan dan 

menangkapnya dengan dua tangan          

4 Berjalan pada garis yang sudah ditentukan          

5 Berjinjit dengan tangan dipinggul     

6 Menyentuh jari kaki tanpa menyentuh lutut          

7 
Mengayuhkan satu kaki ke depan atau belakang tanpa 

kehilangan keseimbangan          

KETERANGAN: 

4. Sangat baik = Lancar dalam setiap melakukan gerakan 

3. Cukup baik = Lancar namun masih ada gerakan yang terhambat 

2. Kurang baik = Gerakannya masih belum lancar  

1. Sangat tidak baik = Gerakannya masih sangat kaku 

Mengenai penyekoran dalam instrument tes, penulis menggunakan kategori 

penyekoran sebagai berikut :  

Table 3.3 

Penilaian rating scale 

 

Skor penilaian Kategori nilai 

4 Sangat baik 

3 Cukup baik 

2 Kurang baik 

1 Sangat tidak baik 



34 
 

Riansyah, 2016 
PERBANDINGAN SENAM SEHAT GEMBIRA DENGAN PERMAINAN TRADISIONAL TERHADAP 
PENINGKATAN MOTORIK KASAR ANAK USIA DINI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

a. Tujuan 

Untuk mengukur keterampilan dan koordinasi gerak yang melibatkan 

aktivitas otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak  senam sehat gembira dan 

permainan tradisional. 

b. Alat/fasilitas 

Stop watch, peluit, bola kecil, bola besar, kapur, lapangan, musik. 

c. Pelaksanaan 

- Tester berdiri dibelakang garis yang disediakan untuk menendang atau 

menangkap bola. 

- Pada aba-aba “ya”, tester mulai menangkap atau menendang bola. 

- Lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan hanya melakukan satu kali test. 

Gerakan tersebut dinyatakan gagal, dinyatakan gagal bila : 

- Bola tidak berhasil ditendang  

- Bola tidak berhasil ditangkap 

Cara penilaian: 

- Bila bola dapat ditendang tanpa menghentikam gerakan maka dapat 

dikatakan berhasil. 

- Bila bola dapat ditangkap dengn sempurna oleh kedua tangan maka dapat 

dikatakan berhasil. 

F.  Sistematika Pelaksanaan Latihan 

Dalam pelaksanaan latihan terdiri dari tiga kegiatan, antara lain: 

1.  Warming-up (pemanasan) 

Sebelum memasuki latihan inti, subyek diinstruksikan untuk melakukan 

pemanasan, yaitu melakukan peregangan statis dan peregangan dinamis yang 

lamanya 7 menit dengan bimbingan peneliti. Latihan pemanasan yang diberikan 

berupa peregangan statis dan dinamis. Peregangan statis yaitu meregangkan 

seluruh anggota tubuh secara sistematis yang dapat dilakukan mulai dari kepala 

sampai kaki. Sedangkan peregangan dinamis yaitu suatu bentuk latihan yang 

meliputi gerakan memantul-mantulkan anggota tubuh secara berulang-ulang. 

Penekanan yang diberikan pada seluruh anggota tubuh karena untuk 

mempersiapkan tubuh menerima beban latihan yang akan diberikan. 
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2.  Latihan inti 

Sebelum melasanakan latihan inti subjek diukur denyut nadinya untuk 

memastikan bahwa ia siap melakukan latihan. Setelah mengetahui denyut nadi 

subjek berada pada kondisi latihan yaitu denyut nadinya telah berada pada daerah 

latihan, maka latihan dimulai. Mengenai pelaksanaan dapat dilihat pada program 

latihan yang terdapat pada lampiran. 

3.  Cooling-down (pendinginan) 

Setelah melaksanakan latihan inti, subjek melakukan pendinginan dengan 

melakukan pendinginan yang lamanya 3 menit dengan bimbingan peneliti.  

4.  Sarana dan Prasarana Latihan 

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan (Kamus Bahasa Indonesia). Sarana olahraga yang digunakan 

adalah musik dan bola. 

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (Kamus Bahasa Indonesia). Prasarana olahraga 

yang digunakan adalah Lapangan Mutiara Sakinah. 

 

G.  Prosedur Penelitian dan Analisis Data 

Setelah seluruh data hasil penelitian terkumpul, maka selanjutnya dilakukan 

pengolahan dan analisis terhadap data penelitian. Proses analisis dan pengolahan 

data dilakukan dengan perhitungan secermat mungkin, hal ini dilakukan agar data 

tersebut dapat memberikan kesimpulan yang benar terhadap jawaban dari 

permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah pengolahan dan analisis data yang 

peneliti tempuh disesuaikan dengan rumus-rumus yang digunakan dalam 

statistika, yaitu sebagai berikut : 

1. Mencari Nilai Rata-Rata 

 

X = 

X  = nilai yang dicari 

Σx = jumlah skor yang dicari 

n = jumlah sampel 

Σx 

n 
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Σ = “sigma” yang berarti jumlah 

2.   Mencari Simpangan Baku 

Menghitung nilai simpangan baku hasil awal dan tes akhir dari masing-

masing kelompok denhan menggunakan rumus: 

𝑆 = √𝛴( 𝑥𝑖 − 𝑥 )
𝑛 − 1

 

Keterangan : 

S = Simpangan baku 

Xi= skor yang dicapai seseorang 

𝑥 = nilai rata-rata 

n = banyaknya sampel 

3.   Uji Normalitas 

 Uji kenormalan bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya data 

hasil pengukuran. Uji yang akan digunakan adalah dengan uji kenormalan secara 

non parametic yang dikenal dengan nama Uji Liliefors (Lo). 

 Pengujian tersebut ditempuh dengan menggunakan prosedur sebagai 

berikut : 

a. Menyusun data hasil pengamatan yang dimulai dari nilai pengmatan dari yang 

paling kecil sampai nilai pengamatan yang paling besar. 

b. Untuk semua nilai pengamatan dijadikan angka baku Z dengan pendekatan Z 

skor, yaitu : Z = 

c. Untuk tiap angka baku tersebut, dengan bantuan tabel distribusi normal baku 

(tabel distribusi Z), kemudian hitung peluang dari masing-masing nilai X (Fzi) 

dengan ketentuan : jika nilai Z negatif, maka dalam penentuan Fzi-nya adalah 

0,5-luas daerah distribusi Z pada tabel. 

d. Menentukan proporsi masing-masing nilai z (Szi) dengan cara melihat 

kedudukan nilai Z pada nomor urut sampel yang kemudian dibagi dengan 

banyaknya sampel. 

e. Hitung selisih antara F(zi)- S(zi) dan tentukan nilai mutlaknya. 

f. Ambilah harga mutalk yang paling besar diantara harga mutlak dari seluruh 

sampel yang ada dan berilah simbol Lo. 

g. Dengan bantuan tabel nilai kirtis untuk uji Liliefors, maka tentukan nilai L. 

x-x 

  s 
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h. Bandingkan nilai L tersebut degan niai Lo untuk menghitung diterima atau 

ditolaknya hipotesis, dengan kriteria : 

 Terima Ho jika Lo < Lα = normal 

 Tolak Ho jika Lo > Lα = tidak normal 

4.   Uji Homogenitas 

 Dalam menguji homogen atau  tidaknya data yang diperoleh dari 2 variasi, 

penelitian melakukan pendekatan uji kesamaan dua variasi , dengan formulasi 

rumus : 

 

F =  

 

Keterangan : 

F = homogenitas 

Kriteria pengujian homogenitas adalah diterima Ho jika,  

F(1-α)(n-1)<F<F1/2(n1-1,n2-1) dan tolak jika, F>F1/2(v1,v2) 

 

5.   Uji Kesamaan Dua Rata-rata  (Skor Berpasangan) 

a. Pasangan hipotesis yang akan diuji adalah : 

     Ho : B = 0 Tidak terdapat pengaruh peningkatan power lengan pada atlet polo 

air dengan latihan pliometrik menggunakan medicine ball. 

     Hi : B ≠ 0 Terdapat pengaruh peningkatan power lengan pada atlet polo air 

dengan latihan pliometrik menggunakan medicine ball. 

b.  Pendekatan statistik yang digunakan adalah : 

𝑡 =
𝐵

𝑆𝐵/√𝑛
 

Keterangan : 

t = nilai thitung yang dicari 

B = Rata-rata nilai beda 

SB  = Simpangan Baku 

n  = Jumlah sampel 

c. Kriteria : penerimaan dan penolakan 

 Terima Ho jika thitung < t1-½ 0.05 

Varians Terbesar 

Varians terkecil 
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 Tolak Ho jika thitung > t1-½ 0.05  

d. Batas penerimaan dan penolakan hipotesis : 

 T<t1-½α 

 1-½0,05 

 0,975 

 dk: = n1-1 

   = 5-1 

   = 4 

6.   Uji Signifikansi perbedaan dua rata-rata satu pihak 

a. Pasangan hipotesis yang akan diuji adalah : 

     Ho : µ1 = µ2 tidak terdapat perbedaan sangat signifikan  antar latihan senam 

sehat gembira dan permainan tradisional terhadap peningkatan motorik kasar 

anan usia dini di PAUD Mutiara Sakinah.  

     H1 : µ1 ≠ µ2 terdapat perbedaan peningkatan motorik kasar yang signifikan. 

Latihan permainan tradisional dilakukan  lebih besar peningkatannya dari pada 

latihan senam sehat gembira. 

b. Pendekatan statistik yang digunakan adalah : 

 

Keterangan : 

S2 = merupakan simpangan baku gabungan 

n1 = jumlah sampel kelompok 1 

n2 = jumlah sampel kelompok 2 

S1
2 = varians tes awal 

S2
2 = varians tes akhir 

X1 = skor rata-rata tes awal 

X2 = skor rata-rata tes akhir 

dan, 
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c.   kriteria Penerimaan dan penolakan Hipotesisnya :  

  Terima hipotesis jika thitung < t (1-0,05) 

 Tolak hipotesis jika thitung >  t (1-0,05) 

d.  Batas penerimaan dan Penolakan Hipotesis 

 1-α 

 1-(0,05) 

 0,95 

 Dk = n1 +n2 -2 

       = 5+5-2 

       = 8 

 


