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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Haurgeulis Jl. Budi Utomo No. 7 

Haugeulis-Indramayu Telepon (0234) 742702. Alasan memilih sekolah ini karena 

peneliti menemukan permasalahan pada saat pembelajaran penjas yang 

mengakibatkan hasil belajar pada aspek psikomotor kurang memuaskan. 

3.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dimaksudkan untuk memperkuat serta memberikan 

informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas X SMA Negeri 1 Haurgeulis. 

 

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi  

 Penelitian memerlukan data atau informasi dari sumber-sumber yang dapat 

dipercaya, agar data dan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab masalah 

penelitian atau untuk menguji hipotesis. Biasanya sumber data dalam penelitian 

disebut populasi dan sampel penelitian. Tentang populasi, Ibrahim dan sudjana (2009, 

hlm. 84) menyatakan bahwa populasi, maknanya berkaitan dengan elemen, yakni unit 

tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, 

rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi dan lain-lain. Dengan kata 

lain populasi adalah kumpulan dari sejumlah elemen.  

Selain itu, Sugiono (2012, hlm. 117) menjelasan, “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.”Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan penjelasan-
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penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan keseluruhan 

subjek penelitian yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X (sepuluh) di SMA Negeri 1 Haurgeulis yang 

berjumlah 200 siswa. 

Tabel 3.1 

Jumlah siswa kelas X SMA Negeri 1 Haurgeulis 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 X – A 40 

2 X – B 40 

3 X – C 40 

4 X – D 40 

5 X – E 40 

 

3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel dalam suatu penelitian disebabkan karena adanya 

keterbatasan-keterbatasan peneliti, diantaranya keterbatasan dana dan waktu 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel yang diambil dengan 

teknik purposive sample. Kaitannya dengan sample tersebut menurut Arikunto (2013, 

hlm. 139) menjelaskan: 

   Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya 

tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, 

misalkan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat 

mengambil sample yang besar dan jauh. 

 

Untuk mengetahui seberapa besar sampel, Arikunto (2013, hlm. 109) 

menjelaskan bahwa “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dri 100 

orang lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.”  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian kali ini adalah teknik simple 

random sampling. Bambang (2010, hlm. 4) menjelaskan mengenai simple random 

sampling sebagai berikut: dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel 
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anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengambil sampel 

sebanyak 20 kelompok model pembelajaran langsung (direct intruction) dan 20 siswa 

untuk kelompok model pembelajaran inkuiri (indirect intruction) 

Berikut penjelasan mengenai cara pengambilan teknik random sampling: 

1. Sampel diambil dari populasi kelas X (sepuluh) dengan jumlah 5 kelas sebanyak 

200 siswa. 

2. Dalam penelitian ini diambil sampel hanya 40 siswa yang dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok dengan diberikan perlakuan menggunakan model 

pembelajaran langsung (direct intruction) dan kelompok yang menggunakan 

model pembelajaran inkuiri (indirect intruction). 

3. Untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan sampel maka peneliti 

mengambil 8 orang dari setiap kelasnya dengan cara diundi. Undian yang 

dilakukan dengan cara memasukan nama-nama siswa kedalam kotak undi yang 

kemudian diambil beberapa nama siswa untuk dijadikan sampel. Nama yang 

sudah keluar maka nama tersebut dimasukan kembali kedalam undian karena 

setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. 

4. Setelah terpilih 40 siswa maka dilakukan pengundian kembali untuk menentukan 

mana yang berada didalam kelompok yang diberikan model pembelajaran 

langsung (direct intruction) dan mana yang berada didalam kelompok yang 

diberikan model pembelajaran inkuiri (indirect intruction). Cara pengundiannya 

sama seperti memilih sampel diatas dengan terlebih dahulu memilih 20 orang 

pertama yang masuk kedalam kelompok yang diberikan treatmen model 

pembelajaran langsung (direct intruction), dan sisanya kedalam kelompok model 

pembelajaran inkuiri (indirect intruction). 

 

3.3 Metode Penelitian  

Metode dalam sebuah penelitian itu sangat penting, karena tanpa metode 

sebuah penelitian akan menjadi tidak jelas tujuannya. Metode penelitian mencakup 

lokasi, sampel dan populasi, desain penelitian, instrument penelitian, teknik 
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R   O1   X1   O2 

R   O3   X2   O4 

 

pengumpulan data, dll. Metode penelitian menjelaskan metode apa yang akan dipakai 

untuk penelitian, bagaimana teknik pengambilan populasi dan sampel, bagaimana 

desain yang dipakai, menggunakan instrument apa, bagaimana pengumpulan datanya, 

dll. Penggunaan metode yang tepat akan mempengaruhi hasil penelitian yang 

dilakukan. Sesuai tujuan penelitian kali ini adalah menguji pengaruh model 

pembelajaran langsung (direct intruction) dan inkuiri (indirect intruction) terhadap 

hasil belajar pembalajaran senam lantai di SMA Negeri 1 Haurgeulis, maka peneliti 

memilih metode eksperimen. Sugiyono (2012, hlm. 106) menyatakan bahwa, 

“metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap hal yang lain dalam 

kondisi yang terkendali”. Sesuai dengan masalah yang dikaji oleh peneliti 

menggunakan metode eksperimen. 

 

3.4 Desain Penelitian 

Dalam penelitian dibutuhkan desain penelitian untuk menjadi acuan untuk 

dijadikan acuan dalam langkah-langkah penelitian. Nasution (2004, hlm. 40) 

mengatakan “desain penelitian merupakan suatu rencana tentang cara mengumpulkan 

dan mengenalisis data sesuai dengan tujuan penelitian”. Penggunaan desain dalam 

penelitian ini adalah Pretest-Posttest Control Group Design dengan dua kelompok 

penerima treatmen. Adapun bentuk desain penelitiannya adalah sebagai berikut 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Pretest-Posttest Control Group Design 

 

 

 

 

Keterangan : 

R : Sampel kelompok penelitian 

O1 : Nilai pretest kelompok model pembelajaran langsung (direct intruction) 

O2 : Nilai posttes kelompok model pembelajaran langsung (direct intruction) 
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O3 : Nilai pretest kelompok model pembelajaran inkuiri (indirect intruction) 

O4 : Nilai posttes kelompok model pembelajaran inkuiri (indirect intruction) 

X1 : Perlakuan (treatment) model pembelajaran langsung (direct intruction) 

X2 : Pelakuan (treatment) model pembelajaran inkuiri (indirect intruction) 

 Desain ini menunjukan adanya dua kelompok yang dipilih secara acak, 

kemudian diberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal setiap kelompok. 

Langkah-langkah penelitian dalam penelitian adalah: 

             Gambar 3.2 
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 Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang penulis susun dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan masalah dan tujuan penelitian. 

2. Menentukan sekolah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian. 

3. Menghubungi pihak sekolah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian. 

4. Membuat izin penelitian. 

5. Menentukan sampel penelitian. 

6. Melaksanakan pre-test pada sampel penelitian untuk mengetahui keadaan awal 

hasil belajar senam lantai. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok. 

7. Memberikan perlakuan atau treatment pada setiap kelompok dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung (direct intruction) dan model 

pmebelajaran inkuiri (indirect intruction) 

8. Melaksanakan post-test pada sampel penelitian untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh hasil belajar senam lantai siswa setelah pemberian perlakuan. 

9. Mengolah dan menganilisis data hasil pre-test dan post-test. 

10. Menganalisis hasil penelitian. 

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

untuk menjawab permasalahan penelitian. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2013, hlm. 134) menjelaskan bahwa “Instrumen penelitian 

adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data 

agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Instrument utama yang 

menjadi alat pengumpul data dalam penelitian eksperimen ini adalah peneliti itu 

sendiri. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrument lain sebagai alat bantu 

dalam melakukan penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes. Tes sebagai instrumen sangat lazim dilakukan pada penelitian eksperimen. Hal ini 

disebabkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa serta 

perkembangan dan kemajuan hasil belajar peserta didik, yang bertujuan untuk 
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mengumpulkan data dan informasi dalam rangka usaha memperbaiki kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan data hasil penilaian dapat pula digunakan untuk 

mengetahui keefektifan pendekatan,  model atau metode yang digunakan.  

Penilaian dilakukan terhadap hasil kerja peserta didik selama proses tindakan 

berlangsung. Dengan teknik penilaian ini dapat dihasilkan data secara kuantitatif 

mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik setelah tindakan dilaksanakan. 

Dengan teknik penilaian ini juga dapat terlihat jelas kesusaian antara pendekatan, 

model atau metode yang digunakan terhadap hasil belajar peserta didik. 

3.5.1 Pelaksanaan Penelitian 

Tarigan (2009, hlm. 17) menyatakan bahwa “dari sudut fisiologis tujuan 

pendidikan jasmani sulit tercapai sebab untuk meningkatkan kebugaran jasmani 

misalnya, frekuensi latihannya harus dilakukan tiga sampai lima kali dalam 

seminggu”. Menurut Bompa (dalam Yudiana 2007, hlm. 229) menyatakan bahwa 

“fleksibilitas dapat meningkat dari hari kehari, kekuatan dari minggu keminggu, 

kecepatan dari bulan kebulan, dan daya tahan dari tahun ketahun”.  Menurut 

Hebbelinck (dalam Setiawan 2012, hlm. 37) “bahwa pengaruh dari latihan dapat 

diteliti setelah 2 atau 3 minggu cukup untuk menandai syarat pengaruh yang 

menengah”. Adapun penentuan jumlah replikasi menurut Rosleny (2013) di 

pengaruhi 3 hal yaitu “tingkat ketelitian, semakin tinggi tingkat ketelitian yang 

diinginkan dari eksperimen, semakin besar jumlah replikasi yang dibutuhkan, 

keberagaman bahan, alat, media dan lingkungan eksperimen, jika biaya penelitian 

cukup besar replikasinya semakin kecil”. 

Menurut pernyataan para ahli diatas maka peneliti menentukan 8 kali 

perlakuan (treatment) untuk kelompok model pembelajaran langsung (direct 

intruction) dan 8 kali perlakuan (treatment) untuk model pembelajaran inkuiri 

(indirect intruction). 

3.5.2 Instrument Penelitian Hasil Belajar 

Dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian diperlukan 

alat yang disebut instrumen. Menurut Arikunto (2013, hlm. 126) menjelaskan, bahwa 

“Instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan metode”. Dalam data ini 
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penulis menggunakan tes, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurhasan (2007,  hlm. 

3) bahwa Tes adalah “Suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk memperoleh data 

yang objektif tentang hasil belajar siswa.” Data tersebut diperoleh pada awal 

eksperimen sebagai data awal dan pada akhir eksperimen sebagai data akhir. 

Tujuannya agar dapat mengetahui pengaruh hasil perlakuan dan perbedaannya yang 

merupakan tujuan akhir dari eksperimen. Tes yang dilakukan pertama adalah tes 

kemampuan lompat harimau dan meroda yang akan diberikan peneliti pada tester. 

Adapun langkah-langkah yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menetukan sampel yang di teliti 

2. Melakukan tes awal (pretest) terhadap sampel penelitian yaitu tes keterampilan 

lompat harimau dan meroda. 

3. Memberikan perlakuan (treatment) yaitu penerapan model pembelajaran 

langsung (direct intruction) dan model inkuiri (indirect intruction) dalam 

kegiatan pembelajaran 

4. Melakukan tes akhir (posttest) terhadap sampel setelah di berikan perlakuan. 

3.5.3 Instrumen tes keterampilan lompat harimau 

Tes yang diberikan ditunjukan untuk mengetahui hasil belajar lompat harimau 

siswa. Pemberian skor untuk tes keterampilan lompat harimau berpedoman pada 

buku kecabangan olahraga senam yang dikemukakan oleh Udung (2008, hlm 84) 

yang tela diadaptasi seperti pada tabel dibawah ini. 
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3.5.4 Kisi-Kisi Tes Lompat Harimau 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Tes Lompat Harimau    

 Indikator  

Lompat harimau adalah 

secara prinsip teknik 

gerakan lompat harimau 

tidak jauh berbeda dengan 

taknik gerakan roll depan. 

Lompatan  harimau adalah 

sikap loncatan membusur 

dengan kedua tangan lurus 

kedepan pada saat 

melayang dan diteruskan 

dengan gerakan 

mengguling kedepan dan 

sikap akhir jongkok 

Awalan 1. Berdiri tegak dengan kedua kaki 

rapat, lengan disamping badan 

2. Bengkokan kedua lutut sampai 

sudut lutut mencapat 90 derajat, 

angkat kedua lengan kedepan atas 

dengan sikut lurus sampai setinggi 

dan sejajar bahu dan  telapak 

tangan menghadap kebawah 

 Tolakan  1. Lompat kedepan sehingga badan 

melayang dan pinggul sedikit 

bengkok, kedua tungkai dan ujung 

kaki lurus 

2. Kedua lengan lurus disamping 

telinga mengarah serong kebawah, 

pandangan mata kelantai bawah 

agak kedepan sejajar dengan lengan 

 Lanjutan  1. Kedua tangan mendarat dimatras, 

lalu sikut dibengkokan sambil 

merunduk kepala (dagu kenakan 

kedada), simpan tengkuk dimatras 



45 
 

Septian Wahyu Chandra, 2016 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG (DIRECT INTRUCTION) DAN INKUIRI (INDIRECT 
INTRUCTION) TERHADAP HASIL BELAJAR PEMBELAJARAN SENAM LANTAI DI SMA NEGERI 1 
HAURGEULIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

ditengah-tengah antara kedua 

telapak, tangan agak kedepan. 

Diikuti berturut-turut punggung, 

pinggang, pinggul, dan kaki seperti 

gerakan roll depan. 

Sumber: Udung (2008, hlm 84) 
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3.5.5 Kisi-Kisi Tes Meroda 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Tes Meroda 

Menurut Sayuti 

Sahara (2003,  

hlm. 31) 

merupakan  latihan 

dengan tumpuan 

tangan yang 

dilakukan secara 

bergantian yang 

sangat singkat, 

selain itu ada saat 

posisi badan yang 

terbalik (kepala 

berada dibawah).  

Indikator  

Awalan 

1. Berdiri sikap menyamping arah 

gerakan 

2. Kedua kaki dibuka sedikit lebar 

3. Kedua tangan lurus ke atas serong 

kesamping (menyerupai huruf “V”) 

4. Pandangan mata kedepan 

Gerakan 

1. Lemparan kaki terlihat kuat dan arah 

lemparan kaki keatas 

2. Penempatan tangan pertama dilantai 

tidak terlalu dekat dengan kaki tolak 

3. Kedua siku lurus dan sikap badan 

melenting 

4. Sikap kepala mengadah saat kedua 

tangan bertumpu dilantai 

Sikap akhir 

1. Tetap menjaga keseimbangan saat 

melakukan pendaratan 

2. Saat mendarat kedua kaki tidak 

dilakukan secara bersamaan  

3. Saat mendarat penempatan kaki 

terakhir terlihat tidak terlalu dekat 

dengan kaki pertama yang mendarat 

4. Saat melakukan pendaratan pandangan 

kedepan dan mata tidak dipejamkan 

Sumber : Sayuti, dkk (2003, hlm. 156) 
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3.6 Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam analisis adalah analisis diskriptif, analisis 

ANOVA. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Microsoft Exel, paket 

softwere Statistic Package for the Social Sciens (SPSS 22) yang menghasilkan output 

berupa tabel dan grafik untuk dianalisis. 

3.6.1 Analisis Diskriptif 

Analisis deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk memberi 

gambaran data secara diskriptif. Analisis diskriptif merupakan analisis sederhana 

dengan hanya membaca grafik (chart) atau tabel. Analisis deskriptif dalam penelitian 

ini untuk melihat gambaran umum dari responden / siswa kelas X (sepuluh) di 

SMAN 1 Haurgeulis. 

3.6.2 Analisis ANOVA 

Prosedur uji hipotesis ini disebut analisis variansi, disingkat Anava (Analisis 

Varian). Disebut analisis variansi, karena pada prosedur ini kita melihat variansi-

variansi yang muncul karena adanya beberapa perlakuan dan treatment untuk 

menyimpulkan ada tidaknya pengaruh rata-rata pada populasi tersebut. 

a. Dengan persyaratan : 

1) Pengambilan sampel dilakukan dengan secara random 

2) Masing-masing populasi saling independent dan masing-masing data pengamatan 

saling independent di dalam kelompoknya. 

3) Populasi penelitian harus berdistribusi normal 

4) Populasi mempunyai variansi yang sama atau homogeny 

b. Dengan dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA: 

1) Jika nilai probabilitas signifikan > 0.05 maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pretest dan posttest untuk test lompat harimau dan meroda. 

2) Jika nilai probabilitas signifikan < 0.05 maka terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pretest dan posttest untuk tes lompat harimau dan meroda. 

 


