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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk menempuh suatu tujuan, 

sedangkan tujuan dari penelitian adalah mengungkapkan, menggambarkan, 

menyimpulkan hasil pemecahan masalah melalui cara-cara yang sudah ditentukan 

dengan prosedur penelitiannya. Menurut Sugiyono (2011, hlm. 3) mengatakan 

bahwa: “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Metode penelitian harus 

disesuaikan dengan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut, karena untuk 

mendapatkan hasil dari analisis data dan mendapatkan kesimpulan dari hasil 

penelitian tersebut.  

 Ada dua metode yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu metode 

deskriptif dan metode ekperimen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimen, yaitu suatu proses pencarian data untuk memecahkan 

masalah dengan cara memberikan latihan dan tes terhadap populasi sampel. 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 109) mengatakan bahwa: “metode penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan.” Maka dapat disimpulkan bahwa metode ekperimen ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh atau penyebab atau akibat dari suatu proses perlakuan 

(treatment) yang dilakukan selama proses penelitian. 

 

A. Desain Penelitian 

Agar penelitian lebih terarah, maka dibutuhkan suatu desain sebagai cara 

untuk memudahkan proses penelitian yang sesuai dengan prosedur yang telah 

dirancang. Menurut Kuntjojo (2009, hlm. 39) mengatakan bahwa: “Desain 

penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun 

peneliti pada seluruh proses penelitian.”  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Group Pretest-

Posttest Design. Desain penelitian ini menggunakan dua kelompok subjek yang 
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keduanya di ukur saat pretest dan posttest. Sugiyono (2011, hlm. 112) 

menjelaskan bahwa: “desain ini terdapat pretest, sebelum diberikan perlakuan. 

Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan.” Pada desain 

penelitian ini, skor tes awal dilakukan dengan tujuan untuk mengambil data 

sebelum diberikan perlakuan (treatment), dan tes akhir dilakukan untuk 

mengambil data setelah diberikan perlakukan (treatment). Dalam menentukan 

kelompok penelitian ini untuk diberikan perlakuan, maka peneliti akan melakukan 

dengan sistem A-B-B-A setelah tes awal, dan setelah itu dibagi menjadi dua 

kelompok dengan sistem A-B-B-A. Sistem ini yaitu yang cenderung untuk teknik 

dead release di kelompok “A”, yang cenderung untuk active release di kelompok 

“B”. Sehingga membentuk dua kelompok sampel yang sama. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan Gambar 3.1. 

 

 

 

Gambar 3.1 

One-Group Pretest-Posttest Design 

      Sumber : Lutan, Berliana, Sunaryadi, (2014, hlm.161) 

 
Keterangan : 

A  : Kelompok latihan dead release 
B  : Kelompok latihan active release 

0₁  : Tes Awal 

X₁ : Treatment dead release 

X₂ : Tretament active release 

0₂  : Tes akhir 

 
B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah suatu wadah atau kelompok untuk melakukan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 119) mengatakan bahwa: “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas (obyek/subyek yang mempunya kualitas dan 

kakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

Kelompok A  0₁ X₁ 0₂ 

Kelompok B  0₁ X₂ 0₂ 
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ditarik kesimpulannya).” Tentunya dalam populasi ini sangatlah di haruskan atau 

di wajibkan keberadaannya, karena dapat membantu memperoleh data. 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah atlet pemula UKM 

Panahan UPI sebanyak 8 orang 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi dalam 

penelitian. Menurut Kuntjojo (2009, hlm. 29) mengatakan bahwa: “Sampel atau 

contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode non-random sampling 

dengan teknik purposive sampling, yang artinya suatu teknik pengambilan sampel 

yang sesuai dengan pertimbangan yang telah ditentukan. Mengenai sampling 

purposif Sugiyono (2009: hlm. 85) mengatakan: “Sampling purposif adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Maka dari itu jumlah kelompok 

sampel untuk penelitian ini berjumlah 8 orang dari total 17 anggota UKM 

Panahan UPI yang kemudian dibagi lagi menjadi 2 kelompok treatment untuk 

diberikan teknik dead release dan active release. Perhatikan Tabel 3.1. 

 Tabel 3.1. 

Sampel Kelompok Penelitian 

No 
Banyaknya 

Sampel 
Kelompok Treatment 

1. 
 

2. 

4 
 

4 
 

Eksperimen A 
 

Eksperimen B 
 

Teknik Dead Release  
 

Teknik Active Release 

 

C. Instrumen Penelitian 

Untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan, penulis 

menggunakan alat ukur sebagai media atau alat pengolahan data. Menurut 

Sugiyono (2011, hlm. 148) mengatakan bahwa: “Intrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.” 

Adapun instrumen pelaksanaan tes tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Menganalisis pengaruh teknik dead release dan active release serta 

mengetahui hasil skoring Panahan jarak 30 meter. 
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b. Alat dan Fasilitas : (1) Lapangan Panahan, (2) Alat tulis, (3) Meteran, (4). 

Busur standar bow, (5) Anak Panah, (6) Bantalan, (7)Target face, (8) Peluit, 

(9) Stopwatch, (10) Scoringsheet, (11) Kamera. 

c.   Pelaksanaan Umum 

Secara lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 Memberikan pengarahan kepada testee yang di instruksikan agar 

menembak dengan menggunakan teknik dead release dan active release.   

 Terdapat 2 orang atau pelatih yang memutuskan kebenaran teknik yang 

dilakukan oleh sampel atau testee. Apabila melakukan kesalahan dalam 

teknnik yang tidak sesuai akan dianulir atau dianggap missing.  

 Sedangkan alat yang akan dilakukan oleh penulis untuk menganalisis 

gerakan testee ketika sedang berlatih maupun ketika sedang tes, 

penulis menggunakan camera digital atau handy cam dan kamera hand 

phone (HP). 

 Dalam penilaian dalam melakukan scoring jarak 30 meter dikatakan sah 

apabila teknik sesuai dengan apa yang telah di instruksikan sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing. Dikatakan tidak sah apabila teknik tidak 

sesuai dengan yang telah di instruksikan.  

 Dalam penilaian dalam melakukan scoring jarak 30 meter dikatakan sah 

apabila anak panah yang dilepaskan menancap pada daerah face target dan 

dilepaskan sebelum waktu habis. Sedangkan jika anak panah yang 

dilepaskan menancap diluar area face target atau keluar bantalan dan 

dilepaskan setelah waktu berakhir dapat dikatakan tidak sah. 

 Prosedur dilakukan sampai dengan seri 6 atau seri terakhir, jumlah total 

anak panah yang ditembakkan sebanyak 36 anak panah. Lamanya 6 seri x 

6 anak panah dengan waktunya 4 menit per seri. 

Sebelum melakukan skoring, terlebih dahulu diperlukan validitas dan 

reliabilitasnya dengan jarak 30 meter pada cabang olharaga panahan. 
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1. Uji Validitas dengan menggunaka Ms. Excel 2007 

Tabel 3.2 

HASIL UJI VALIDITAS JARAK 30 METER 

CABANG OLAHRAGA OLAHRAGA PANAHAN 

No Nama Atlet Hasil Tes Pertama (X1) Total Skor (Y) 

1 Asep Wandi 338 683 

2 Wahyu 341 682 

3 Zulqodri 334 674 

4 Syifa 345 694 

5 Diana 339 675 

6 Ratna 347 697 

Koefisien Korelasi Pearson 0,922 

Koefisien validitas instrumen 0,922 

r tabel Pearson 0,404 

Kriteria Valid 

Kategori Sangat Tinggi 

 

Dari tabel diatas di dapat nilai koefisien korelasi sebesar 0,922, nilai 

koefisien validitas instrumen sebesar 0,922, r tabel pearson dengan α 0,05 n=6 

sebesar 0,404. Karena nilai koefisien validitas (0,922) > nilai r tabel pearson 

(0,404) maka uji validitas tes skoring jarak 30 meter cabang olahraga panahan 

dinyatakan valid. Untuk menentukan kategori dari validitas instrument yang 

mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford (1956, 

hlm.145) dalam BAPM (2008) pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 

Koefisien Korelasi Kriteria 

0,00 

0,00 – 0,20 

0,20 – 0,40 

Tidak valid 

Sangat Rendah 

Rendah 
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Klasifikasi Validitas Instrument 

Guilford (1956, hlm.145) dalam BAPM (2008) 

 

2.  Uji Reliabilitas dengan menggunakan Ms. Excel 2007  

Tabel 3.4 
HASIL UJI RELIABILITAS JARAK 30 METER 

CABANG OLAHRAGA OLAHRAGA PANAHAN 

No 
Nama Atlet 

Hasil Tes Pertama (X1) 
Hasil Tes Kedua 

(X2) 

1 Asep Wandi 338 345 

2 Wahyu 341 341 

3 Zulqodri 334 340 

4 Syifa 345 349 

5 Diana 339 336 

6 Ratna 347 350 

 
Koefisien Korelasi Pearson 0,738 

 
Koefisien reliabilitas instrumen 0,738 

 
r tabel Perason 0,404 

 
Kriteria Reliabel 

 
Kategori Kuat 

Dari data tersebut di dapat nilai koefisien korelasi sebesar 0,738, nilai 

koefisien reliabilitas instrumen sebesar 0,738, r tabel pearson dengan α 0,05 n=6 

sebesar 0,404. Karena nilai koefisien reliabilitas instrumen (0,738) > nilai r tabel 

pearson (0,404) maka uji reliabilitas tes skoring jarak 30 meter cabang olahraga 

panahan dinyatakan reliabel.  

Untuk menentukan klasifikasi koefisien korelasi yang dikutip dari Andi 

Kurniawan (2012, hlm. 49) merujuk pada Singapure Med (2009) dibawah ini: 

The values for the reliability coefficient ranged from 0 to 1, where ICC < 0 
indicated “no reliability”, ≥ 0 but < 0.2 “slight reliability”, 0.2 to < 0.4 

“fair reliability”, 0.4 to < 0.6 “moderate reliability”, 0.6 to < 0.8 
“substantial reliability”, and 1 “almost perfect reliability”.  

Maksud dari kutipan di atas adalah nilai dari koefisisen reliabilitas berkisar 

antara 0 sampai 1, jika nilai reliabilitas kurang dari 0 berarti “tidak reliabel”. Jika 

0,40 – 0,60 

0,60 – 0,80 

0,80 – 1,00 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 
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nilainya di antara 0-0,2 berarti “rendah”, jika nilainya di antara 0,2-0,4 berarti 

“cukup”, jika nilainya di antara 0,4-0,6 berarti “sedang”, jika nilainya di antara 

0,6-0,8 berarti “kuat” dan jika nilainya 1 “hampir sempurna”. 

Merujuk pada klasifikasi tersebut mengenai pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi, maka uji reliabilitas tes skoring jarak 30 meter 

(0,738) dan 40 meter (0,774) mempunyai kriteria kuat. 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah untuk menentukan 

pelaksanaan untuk memudahkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini kelompok 

A dan B melakukan latihan yang berbeda, dImanudina kelompok A melakukan 

latihan dengan teknik dead release, sedangkan untuk kelompok B menggunakan 

teknik active release. Dalam proses latihan ini, lamanya ditempuh selama 6 

minggu. Dikarenakan menurut Imanudin (2008, hlm. 165) mengatakan bahwa: 

“Dalam siklus mikro/mikro cycle, bisa saja atlet latihan satu minggu 3 hari atau 4 

hari mungkin juga 5 hari, ini tergantung dari kebutuhan atlet dan target atau 

sasaran dari latihan, yang nantinya akan berhubungan dengan jumlah volume 

latihan. 

Dalam UKM Panahan UPI, dikarenaka latihan dalam seminggu dari mulai 

hari senin sampai hari kamis, proses latihan berlangsung 4 kali dalam seminggu, 

yaitu setiap hari senin, selasa, rabu dan kamis pukul 16.00 sampai dengan selesai. 

Maka dari itu penelitian dilakukan setiap kali UKM Panahan UPI berlatih. 

Untuk lebih jelasnya lihat prosedur yang akan dilakukan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mempersiapkan surat izin untuk dapat melakukan penelitian, dan 

melengkapi administrasi. 

2. Peneliti mempersiapkan atau memilih populasi dan sampel yang akan di 

teliti. 

3. Melakukan pretest (tes awal) kepada seluruh sampel dengan 

menggunakan kedua teknik release (active release dan dead release). 

4. Menentukan kelompok penelitian, ini untuk diberikan perlakuan, maka 

peneliti akan melakukan dengan sistem A-B-B-A setelah tes awal, dan 

setelah itu dibagi menjadi dua kelompok dengan sistem A-B-B-A. Sistem 
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ini yaitu yang cenderung untuk teknik dead release di kelompok “A”, 

yang cenderung untuk active release di kelompok “B”. 

5. Peneliti memberikan perlakuan (treatement) untuk melatih kelompok A 

pada teknik dead release dan untuk kelompok B pada teknik active 

release.  

6. Peneliti melakukan posttest (tes akhir) pada kelompok A dan kelompok 

B dengan menggunakan jarak 30 meter dan hasil skoring dari masing 

masing atlet. 

7. Setelah selesai mendapatkan data, maka dilanjutkan dengan pengolahan 

data dalam bentuk hitungan statistika untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang dihasilkan dalam proses latihan kedua teknik release 

tersebut. 

8. Terakhir peneliti menyimpulkan dari hasil pengolahan data tersebut 

Prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan seperti Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Pengolahan Data/Analisis Data 

Tes Awal 

Sampel 

Populasi 

Kesimpulan 

Tes Akhir 

Kelompok Perlakuan 

(treatment) Dead 

Release 

Kelompok Perlakuan 

(treatment) Active 

Release 



37 
 

 
Iqbal Permana, 2016 
PENGARUH DEAD RELEASE DAN ACTIVE RELEASE TERHADAP  HASIL TEMBAKAN JARAK 30 
METER PADA ATLET PEMULA  DALAM CABANG OLAHRAGA PANAHAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

         Gambar 3.2 

          Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan data yang diambil dari hasil pengukuran pada tes 

awal dan tes akhir. Teknik yang diterapkan mengumpulkan data dalam penelitian 

ini terdiri dari tiga langkah yakni pretest treatment dan posttest. 

1. Pretest 

Pretest (tes awal) ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan atlet 

sebelum diberikan treatment teknik dead release dan teknik active release dalam 

cabang olahraga panahan. 

2. Treatment 

Treatment yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dead release 

dan active release dalam cabang olahraga panahan. 

3. Posttest 

Pelaksanaan posttest dilaksanakan setelah treatmen selesai dilakukan pada 

kelompok eksperimen selama 16 kali pertemuan dengan memberikan teknik yang 

sama pada saat pretest sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 

Data yang diperoleh dari hasil tes dan pengukuran  tersebut dihitung 

menggunakan perhitungan statistika, agar dapat menguji hipotesis dan dapat 

memberikan kesimpulan yang tepat. Adapun langkah-langkah pengolahan data 

adalah sebagai berikut : 

1. Uji Asumsi Statistik 

Uji asumsi statistik ini dilakukan dengan menggunakan uji normalitas dan 

uji homogenitas. Tujuannya dalam uji normalitas ini adalah untuk mendapatkan 

distribusi data sebagai acuan untuk uji statistik selanjutnya, bahwa sampel yang 

diambil dari populasi berdistribusi normal serta untuk menentukan uji statistik 

selanjutnya dengan catatan bila data berdistribusi normal maka menggunakan uji 

statistik paratmetrik dan bila data tidak berdistribusi normal menggunakan uji 

statistik non parametrik. Uji normalitas ini dilakukan terhadap data pretest dan 
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posttes menggunakan bantuan SPSS 16 yakni uji Kolmogorov Smirnov. 

Selanjutnya uji homogenitas dimaksudkan untuk menguji dua kelompok atau 

lebih data sampel dari populasi apakah memiliki variansi yang sama dengan 

menggunakan Ms. Excel 2007 yaitu uji kesamaan dua variansi. 

 

2. Uji Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik yang diajukan peneliti sebagai berikut: 

a. Pengaruh teknik dead release terhadap hasil tembakan jarak 30 meter pada 

atlet pemula. 

Hipotesis statistik: 

1) H0 = tidak terdapat pengaruh teknik dead release terhadap hasil 

tembakan jarak 30 meter pada atlet pemula. 

2) Hi = terdapat pengaruh teknik dead release terhadap hasil tembakan 

jarak 30 meter pada atlet pemula. 

Kriteria keputusan: 

 Jika nilai probabilitas Sig. (2-tailed) > 0,05 (H0 diterima). 

 Jika nilai probabilitas Sig. (2-tailed) < 0,05 (H0 Ditolak). 

b. Pengaruh teknik active release terhadap hasil tembakan jarak 30 meter 

pada atlet pemula.. 

Hipotesis statistik: 

1) H0 = tidak terdapat pengaruh teknik dead release terhadap hasil 

tembakan jarak 30 meter pada atlet pemula. 

2) Hi = terdapat pengaruh teknik dead release terhadap hasil tembakan 

jarak 30 meter pada atlet pemula. 

Kriteria keputusan: 

 Jika nilai signifikansi > 0,05 (H0 Diterima). 

 Jika nilai signifikansi < 0,05 (H0 Ditolak). 

c. Pengaruh teknik dead release dan active release terhadap hasil tembakan 

jarak 30 meter pada atlet pemula dalam cabang olahraga panahan. 

Hipotesis statistik: 
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1) H0 = tidak terdapat pengaruh teknik dead release dan active release 

terhadap hasil tembakan jarak 30 meter pada atlet pemula dalam cabang 

olahraga panahan.  

2) Hi = terdapat pengaruh teknik dead release dan active release 

terhadap hasil tembakan jarak 30 meter pada atlet pemula dalam cabang 

olahraga panahan. 

Kriteria keputusan: 

 Jika nilai probabilitas Sig. (2-tailed) > 0,05 (H0 diterima). 

 Jika nilai probabilitas Sig. (2-tailed) < 0,05 (H0 Ditolak). 

 

 

 


