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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Dan Desain Penelitian 

1.    Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menyimpulkan data guna memecahkan 

suatu masalah melalui cara-cara tertentu yang sesuai dengan prosedur penelitian. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode ekperimen, adapun menurut Sugiono (2009, hlm. 

72), “Metode ekperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan”.Metode 

penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian Pre-Experimental 

DesignPada penelitian ini terdapat satu kelompok dan membandingkan hasil pretest dengan hasil 

posttest. Hasil perlakuan pada kelompok tersebut akan dihitung dan dibuktikan untuk melihat 

adanya pengaruh Model Pendekatan IDEAS Terhadap Kemampuan Ibing Paleredan dalam 

Olahraga Pencaksilat. 

2.    Desain Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah desain model One Group Pretest and 

Posttest Desain (Sugiono, 2007, hlm. 110-111) seperti berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

One group pretest-posttest design 

Keterangan : 

O1 = nilai pretest sebelum diberikan perlakuan 

O2 =  nilai posttest setelah diberikan perlakuan 

Desain ini termasuk dalam Pre-Experimental Design, karena masih terdapat variabel luar yang 

O1 X O2 
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ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang 

merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal 

ini dapat terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random. 

Pengaruh model pendekatan IDEAS Terhadap Kemampuan Ibing Paleredan dalam 

Olahraga Pencaksilat = (O1-O2). Adapun bagan model penelitian yang penulis gunakan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1.    Populasi Penelitian 

Untuk menyusun sampai dengan analisis data sehingga mendapat gambaran yang sesuai 

dengan apa yang diharapkan dalam penelitian ini diperlukan sumber data. Data tersebut 

Populasi  

Tes awal 

Treatment  

IDEAS 

 Tes akhir 

Pengolahan 

data 

Kesimpulan

n  

Sampel 
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diperoleh dari  hasil pengetesan melalui alat pengumpul data pada umumnya sumber data dalam 

penelitian disebut populasi dan sampel. 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang 

mempunyai sifat-sifat umum. Dalam hal ini Arikunto (2004, hlm. 115) menjelaskan bahwa, 

“Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian”. Dalam penelitian ini populasi yang peneliti 

ambil adalah anggota UKM Pencaksilat UPI Kampus Sumedang. 

2. Sampel Penelitian 

Untuk memudahkan pengumpulan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

sampling. Mengenai hal ini, Hatimah dkk (2010, hlm. 85) menjelaskan bahwa, “Sample adalah 

sebagian dari populasi yang memiliki sifat yang sama dengan populasi”.Dalam penelitian ini 

mengambil sampel dengan teknik sampling jenuh.Sugiyono (2013, hlm. 68) menyatakan bahwa, 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah pupolasi relatif kecil, kurang dari 30 

orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat 

kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, atau total sampling dimana semua anggota 

populasi dijadikan sampel. 
 
Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah mahasiswa yang mengikuti program 

Unit Kegiatan Mahasiswa Pencaksilat UPI Kampus Sumedang dengan jumlah anggota yaitu 25 

orang terdiri atas 14 laki laki dan 11 perempuan dengan kelompok umur rata rata 20 tahun. 

 

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1.    Lokasi Penelitian 

Lokasi dilaksanakannya penelitian ini adalah di UPI Kampus Sumedang tepatnya di 

UKM Pencaksilat UPI Kampus Sumedang. Adapun beberapa alasan peneliti memilih UKM 

Pencaksilat UPI Kampus Sumedang adalah lokasi penelitian yang strategis dan mudah dijangkau 

oleh kendaraan umum dan merupakan tempat studi peneliti dengan kata lain ingin memberikan 

kontribusi untuk almamater dan lingkungan sekitar dalam bidang pendidikan, dan permasalahan 

mengenai ibing paleredan dalam pembelajaran olahraga pencaksilat cukup kompleks dan 

permasalahan ini terjadi pada anggota UKM Pencaksilat UPI Kampus Sumedang sehingga 

peneliti memilih UPI Kampus Sumedang sebagai tempat penelitian. 
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2.    Waktu Penelitian 

Tsbel 3.1 

 jadwal penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

o 
Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan Tahun 2016/2017 

Januari Febuari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Perizinan ke 

UKM 

                      

2 Wawancara dan 

Observasi 

                      

3 Pembuatan 

Proposal 

                      

4 Seminar 

Proposal 

                      

5 Revisi dan 

Perencanaan 

                      

6 Tes Awal                       

7 Pelaksanaan                       

8 Pengolahan dan 

Analisis Data 

                      

9 Penyusunan dan 

Revisi 

                      

10 Pemantapan                       

11 Sidang Skripsi                       
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D. Variabel Penelitian 

Hatch & Farhadi (dalam Sugiyono, 2012, hlm. 60) berpendapat mengenai variabel 

penelitian yakni bahwa, 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarai sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis variabel dapat 

didefinisikansebagai atribut seseorang  atau obyek yang mempunyai variasi antara satu 

orang dengan yang lainnya, atau suatu objek dengan objek lainnya. 
 
Variabel bebas dan terikat dijadikan dasar untuk mengkonseptualisasikan permasalahan 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini variabelnya adalah: 

1. Variabel bebas (independent variabel) atau (x) ialah model pendekatan IDEAS 

2. Variabel terikat (dependent variabel) atau (y) ialah kemampuan Ibing Paleredan dalam 

Olahraga Pencaksilat. Oleh karena itu, variabel-variabel itu harus dapat dikendalikan agar 

tidak keluar dari permasalahan yang akan diteliti. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Zuriah (2005, hlm. 168) menyatakan,“Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi 

peneliti dalam mengumpulkan data kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang 

terkumpul. Garbage tool garbage result merupakan hubungan antara instrumen data”. Oleh 

karena itulah, menyusun instrumen bagi kegiatan penelitian merupakan langkah penting yang 

harus dipahami betul oleh peneliti (Arikunto, 1995, hlm. 177).Hal senada juga diungkapkan oleh 

Margono (dalam Zuriah, 2005, hlm. 168) yang menyatakan bahwa, pada umumya penelitian 

akan berhasil dengan baik apabila banyak menggunakan instrumen, sebab data yang dipelukan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah penelitian) dan menguji hipotesis diperoleh 

melalui instrumen. Instrument sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan 

dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya.Instrumen 

yang akan digunakan untuk memperoleh data yang di perlukan dalam yaitu beberapa tes awal 

dan tes akhir. 

Untuk mengetahui keberhasilan belajar secara nyata dari belajar pencaksilat Ibing 

Paleredan maka peneliti mengadakan tes akhir rangkaian gerak Ibing Paleredan Pencaksilat. Tes 

yang dilakukan adalah tes peragaan atau penampilan (performance). Cara penilaian nya yaitu 
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setiap individu akan dibagi kedalam beberapa kelompok penampilan masing-masing kelompok 

terdiri dari lima orang. Cara ini agar mempermudah penilai untuk menilai setiap individu. 

Sehubungan tes tersebut, untuk memperoleh data tes berupa angka maka penulis 

menggunakan kriteria penelitian dalam lomba pencaksilat seni, yang sering dipertandingkan baik 

di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi. Kriteria penilaian untuk perlombaan pencak silat 

seni ini sebagai berikut. 

1. Wiraga, meliputi: 

a. Kekayaan dan keanekaragaman teknik 

b. Kerapihan gerak 

c. Keseragaman gerak 

2. Wirahma, meliputi: 

a. Ketepatan gerak dan irama  

b. Variasi dan iringan musik 

c. Keserasian gerak dengan musik pengiring 

3. Wirasa, meliputi: 

a. Penjiwaan gerak 

b. Kemantapan gerak 

c. Kesakralan dan sopan santun 

Kriteria ini, dipakai untuk menilai tentang latihan rangkaian gerak Ibing Paleredan, dan 

ini merupakan instrument yang digunakan dalam penelitian guna meihat pengaruh model 

pendekatan IDEAS yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan Ibing Paleredan dalam 

olahraga Pencaksilat. Adapun esarnya nilainya maksimum dan setiap kriteria adalah sebagai 

berikut. 

1. Nilai Wiraga, bobot maksimalnya = 3 

2. Nilai Wirahma, bobot maksimalnya = 3 

3. Nilai Wirasa, bobot maksimalnya =  3(+) 

Jumlah     =  9 

Berdasarkan nilai KKM yaitu 75: 

1. Nilai 3 apabila terdapat tiga indikator. 

2. Nilai 2 apabila terdapat dua indikator.  

3. Nilai 1 apabila hanya terdapat satu indikator. 

Kriteria: 
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a) Kurang Baik : 1 – 3 

b) Cukup Baik : 4 – 6 

c) Baik  : 7 – 9  

d) Jumlah Nilai keseluruhan : 9 

e) Nilai ideal    : 100 

Jumlah Nilai   x 100 = 

Nilai Ideal 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitianyang telah dirancangini, memiliki prosedur yang terbagi ke dalam beberapa 

tahapan, diantaranya sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun instrumen penelitian. 

Instrumen tersebut sebelumnya dikonsultasikan kepada expert dan bagi  instrumen tes diuji 

cobakan terlebih dahulu untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembedanya. Langkah selanjutnya yaitu mengurus surat perizinan untuk melakukan 

penelitian, konsultasi dengan pelatih di UKM yang bersangkutan untuk menentukan jadwal 

penelitian dan pembagian kelompok. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini diawali dengan melakukan pretest terhadap kelompok eksperimen. Setelah itu, 

pada pertemuan berikutnya dilakukan pembelajaran mengenai materi perlakuan selama 

sepuluh kali pertemuan yang bersangkutan dengan penelitian. Maka kegiatan terakhir yaitu 

melaksanakan posttest. Semua kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh data 

kuantitatif. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Tahap ini dilakukan setelah semua data terkumpul. Data yang sudah terkumpul diolah dan 

dianalisis. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis, untuk mengetahui hipotesis yang telah dibuat 

tersebut diterima atau ditolak. Dengan demikian, hasil penelitian dapat ditafsirkan dan ditarik 

kesimpulan. 
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G. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data 

1.    Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu alat ukur untuk mengumpulkan data / 

informasi seperti yang dikemukakan arikunto (2006, hlm. 160) menjelaskan sebagai berikut 

“Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah”.  

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan tes 

keterampilan untuk mengumpulkan data awal (pretest) dan data akhir (Posttest)  dan 

Sehubungan tes tersebut, untuk memperoleh data awal tes berupa angka maka penulis 

menggunakan kriteria penelitian dalam lomba Pencaksilat seni, yang sering dipertandingkan 

baik di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi. Kriteria penilaian untuk perlombaan 

pencak silat seni ini sebagai berikut: 

1.Wiraga, meliputi: 

d. Kekayaan dan keanekaragaman teknik 

e. Kerapihan gerak 

f. Keseragaman gerak 

2.Wirahma, meliputi: 

d. Ketepatan gerak dan irama  

e. Variasi dan iringan musik 

f. Keserasian gerak dengan musik pengiring 

3.Wirasa, meliputi: 

d. Penjiwaan gerak 

e. Kemantapan gerak 

f. Kesakralan dan sopan santun 

Kriteria ini, dipakai untuk menilai tentang latihan rangkaian gerak ibing paleredan. 

Besarnya nilainya maksimum dan setiap kriteria adalah sebagai berikut: 

1.Nilai Wiraga, bobot maksimalnya = 3 

2.Nilai Wirahma, bobot maksimalnya = 3 

3,Nilai Wirasa, bobot maksimalnya  =  3(+) 

Jumlah     =  9 
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Berdasarkan nilai KKM yaitu 75: 

4. Nilai 3 apabila terdapat tiga indikator. 

5. Nilai 2 apabila terdapat dua indikator.  

6. Nilai 1 apabila hanya terdapat satu indikator. 

Kriteria: 

f) Kurang Baik : 1 – 3 

g) Cukup Baik : 4 – 6 

h) Baik  : 7 – 9  

Kriteria Penilaian Hasil Tes : 

 Untuk mengetahui nilai yang didapat anggota UKM dalam tes melakukan Ibing Paleredan 

peneliti membuat tes keterampilan gerak yaitu untuk mengetahui kemampuan dasar Ibing 

Paleredan yang dikuasai oleh Anggota UKM Pencaksilat UPI Kampus Sumedang. 

Prosedur pelaksanaan tesnya yaitu pelatih mengetes rangkaian gerakan Ibing 

Paleredan kepada anggota UKM Pencaksilat UPI Kampus Sumedang satu persatu, anggota 

UKM kesempatan melakukan rangkaian gerakan Ibing Paleredan, disini pelatih mengambil 

nilai terbaik dari tiga komponen penilaian yang sudah disiapkan dalam penelitian tersebut. 

2.   Analisis Data 

Untuk mengetahui adakah penggunaan model Pendekatan IDEAS berpengaruh terhadap 

Kemampuan Ibing Paleredan dalam Olahraga Pencaksilat, dilakukan pengolahan data 

menggunakan SPSS.19.0 for Windows. 

a. Uji normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang menjadi 

syarat untuk menentukan jenis statistik yang dilakukan dalam analisis selanjutnya dalam analisis 

data. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. 

H0 = distribusi normal.  

H1 = distribusi tidak normal.  

Penghitungan uji normalitas ini dibantu dengan menggunakan SPSS 19.0 for windows 

melalui (Kolmogorof-Smirnov). Kriteria pengujian dengan tarap signifikansi 5% (α = 0,05) 

adalah H0 diterima apabila Sig. ≥ 0,05 dan H0 ditolak apabila Sig.<0,05.  

b. Perbedaan dua rata-rata 
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Uji perbedaan dua rata-rata pada data dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

kemampuan Ibing Paleredan antara nilai pretest dan nilai posttest. Hipotesis yang akan diuji 

adalah sebagai berikut.  

H0 : µ1 = µ2 (rata-rata nilai pretest dan nilai posttest)  

H1 : µ1 ≠ µ2 (rata-rata nilai pretest tidak sama dengan rata-rata nilai posttest)  

Adapun penghitungan uji perbedaan dua rata-rata adalah sebagai berikut ini.  

1. Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka uji statistiknya menggunakan uji-t dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 19.0 for windows.  

2. Jika data berdistribusi normal dan tapi tidak homogen, maka uji statistiknya menggunakan 

uji-t’ dengan menggunakan bantuan program SPSS 19.0 for windows.  

3. Jika data tidak berdistribusi normal, maka uji statistiknya menggunakan uji non-parametrik 

Mann-Whitney (uji-U) dengan menggunakan bantuan program SPSS 19.0 for windows.  

Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika sig ≤ 0,05 dan H0 diterima jika sig > 0,05 karena 

taraf signifikansnya adalah 5% (α= 0,05). 

4. Jika data pretest dari sebaran data yang tidak normal, sementara hasil posttest menunjukkan 

data yang normal. Dengan demikian, dilakukan uji non-parametrik menggunakan uji 

Wilcoxon (uji-W) dengan bantuan program SPSS 19.0 for windows. Uji Wilcoxon (uji-W)  

dipilih, sebab sampel yang diuji merupakan sampel terikat. Adapun hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut, dengan menggunakan uji satu arah. 

: Bahwa penggunaan model pendekatan IDEAS  tidak memberikan pengaruh terhadap 

Kemampuan Ibing Paleredan dalam Olahraga Pencaksilat. 

: Bahwa penggunaan model pendekatan IDEAS memberikan pengaruh terhadap Kemampuan 

Ibing Paleredan dalam Olahraga Pencaksilat. 

Adapun syarat yang menjadi kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika P-value (sig-1 

tailed) ≥  dan H0 ditolak jika P-value (sig-1 tailed) <  dengan taraf signifikansi (α = 

0,05). Pada uji hipotesis ini akan dibandingkan nilai pretest dan posttest untuk melihat 

ada atau tidaknya pengaruh penggunaan model pendekatan IDEAS memberikan 

pengaruh terhadap Kemampuan Ibing Paleredan dalam Olahraga Pencaksilat. 


