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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Sejalan dengan Sugiyono (2013, hlm 6) “Secara 

umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Suatu hasil penelitian harus diuji melalui 

metode yang diterapkan, sehingga penerapan metode yang digunakan akan 

diketahui apakah terdapat keberhasilan atau gagal. Selain itu penggunaan metode 

tergantung kepada permasalahan yang akan dibahas, dengan kata lain penggunaan 

suatu metode dilihat dari efektifitasnya, efisiensinya dan relevansinya metode 

tersebut. Suatu metode dikatakan efektif apabila selama pelaksanaan dapat terlihat 

adanya perubahan positif  menuju tujuan yang diharapkan. Sedangkan metode 

dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, fasilitas, biaya dan tenaga dapat 

dilaksanakan sehemat mungkin namun dapat mencapai hasil yag diharapkan. 

Metode dapat dikatakan relevan apabila waktu penggunaan hasil pengolahan 

dengan tujuan yang hendak dicapai tidak terjadi penyimpangan. Sugiyono (2013, 

hlm. 6) mejelaskan: 

Metode Penelitian Pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 
mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikan, suatu penegtahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 
digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi maslaah 
dalam bidang pendidikan. 

 
 Dilihat dari tingkat kealamiah atau setting tempat penelitian terdapat tiga 

metode penelitian, yaitu penelitian eksperimen, survey dan naturalistik 

(kualitatif). Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang 

mempunyai arti menurut Sugiyono (2013, hlm. 107) “metode penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan terterntu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan”. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian eksperimen 

merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
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perubahan atau peningkatan yang dikenakan pada objek peneliti serta untuk 

menguji hipotesis sehingga mendapat hasil yang berguna dari masalah yang 

dibahas. 

 

B.  Lokasi dan Subjek Populasi/Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan situasi yang mengandung unsur tempat, 

pelaku, dan kegiatan. Tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri 12 Bandung dalam kegiatan ekstrakulikuler permainan bolabasket. 

Pemilihan lokasi berdasarkan pilihan dari peneliti berdasarkan hasil observasi 

pada saat melaksanakan program PLP di SMP Negeri 12 Bandung. 

2. Populasi dan Sampel 

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus menemukan 

terlebih dahulu populasi yang akan dijadikan sebagai sumber data untuk 

keperluan penelitiannya, populasi tersebut dapat berbentuk manusia, benda-

benda alam, nilai-nilai dokumen dan peristiwa yang dapat dijadikan objek 

penelitian. Sesuai dengan penjelasan Sugiyono (2013, hlm. 107) “ populasi 

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 siswa SMP Negeri 12 Bandung yang mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler bola basket yang berjumlah 60 orang siswa. 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi. Sugiyono (2013, hlm. 118) 

menjelaskan: 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 
dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 
diambil dari populasi itu. 

 
 Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah 

sampel yang diharapkan seutuhnya mewakili populasi adalah sama dengan 

jumlah anggota itu sendiri. Namun dalam penelitian ini, teknik pengambilan 

sampling menggunakan nonprobability sampling dengan teknik purposive 
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sampling. Dalam Sugiyono (2013, hlm. 122) menyatakan “nonprobabilty 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel”. Sedangkan purposive sampling menurut Sugiyono 

(2013, hlm. 124) “sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu”. Dengan demikian sampel yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah yang harus memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Siswa yang menjadi sampel adalah siswa kelas VII yang mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler bola basket di SMP Negeri 12 Bandung yang 

berjumlah 24 orang. 

2. Siswa yang akan diteliti berjenis kelamin perempuan. 

3. Selanjutnya siswa dibagi menjadi 2 kelompok sama banyak yaitu 12 

orang untuk kelompok eksperimen (pendekatan taktis) dan 12 orang 

untuk kelompok kontrol. 

 

     TABEL 3.1 

               Sampel Penelitian 

NO NAMA KELOMPOK JUMLAH 

1 

2 

Kelompok Eksperimen 

Kelompok Kontrol 

12 

12 

JUMLAH 24 

 

4. Kemampuan siswa ada pada level pemula. 

5. Untuk membagi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

digunakan dengan cara acak dengan cara mengambil kertas. 

 

C. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian dibutuhkan desain penelitian untuk dijadikan acuan 

dalam langkah-langkah penelitian. Penggunaan desain penelitian disesuaikan 

dengan aspek penelitian serta pokok masalah yang ingin diungkapkan. Untuk 

penelitian eksperimen ada dua bentuk desain penelitian, yaitu posttest only control 
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design dan pretest-posttest control group design. Penelitian ini menggunakan 

pretest-posttest control group design dimana Sugiyono (2013, hlm. 113) 

menjelaskan bahwa: 

Pada desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian 

diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila 
nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh 

perlakuan adalah (O2-O1) – (O4-O3). 
 

 Dalam melakukan penelitian, yang pertama dilakukan adalah melakukan 

pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. Kemudian kelompok eskperimen diberi 

simbol (X1) dan kelompok kontrol dengan symbol (X2) dalam proses 

pembelajaran. Setelah pemberian jangka waktu tertentu kedua kelompok diberi 

posttest. Hasil posttest yang baik bila kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi, kelompok pertama diberi 

perlakuan (X) disebut kelompok eksperimen dan kelompok lain tidak diberi 

perlakuan dan disebut kelompok kontrol. Desain ini menurut Sugiyono (2013, 

hlm. 112) dapat digambarkan sebagai berikut: 

     TABEL 3.2 

  PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP DESIGN 

Kelompok Test Awal Perlakuan Post Test 

R1 O1 X1 O2 

R2 O3 X2 O4 

(Sumber: Sugiyono, 2013) 

 

Keterangan: 

R1 : Kelompok Eksperimen 

R2 : Kelompok Kontrol 

O1 : Tes Awal Kelompok Eksperimen 

O3 : Tes Awal Kontrol 

X1 : Perlakuan berupa pembelajaran menggunakan Pendekatan Taktis 

X2 : Perlakuan berupa pembelajaran menggunakan Pendekatan Teknik 

O2 : Tes Akhir Kelompok Eksperimen 
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O4 : Tes Akhir Kelompok Kontrol 

 Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulannya perlakuan yang diberikan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan taktis terhadap penguasaan gerak lay-up 

shoot dalam permainan bola basket. Kemudian Sugiyono (2013, hlm. 60) 

menjelaskan tentang variabel sebagai berikut “variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Dari penjelasan tersebut maka variabel dala penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel Independen atau Bebas 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 61) “variabel independen atau bebas adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Maka dalam penelitian ini, variabel 

independen atau bebas adalah pendekatan taktis. 

2. Variabel Dependen atau Terikat 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 61) “variabel dependen atau terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adaya variabel 

bebas”. Maka dalam penelitian ini, variabel terikat adalah penguasaan gerak lay-

up shoot pada permainan bola basket. 

Adapun prosedur dari rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

1. Merumuskan masalah dan tujuan penelitian 

2. Memilih sekolah sebagai tempat pelaksanaan penelitian 

3. Membuat izin penelitian 

4. Menentukan sampel penelitian 

b. Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan pretest diberikan kepada semua sampel yang akan diteliti untuk 

selanjutnya membagi sampel kedalam dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok control 

2. Memberikan treatment (perlakuan) kepada sampel penelitian (kelompok 

eksperimen) yaitu dengan menerapkan pendekatan taktis dan treatment 

kepada sampel kelompok kontrol dengan menggunakan pendekatan teknik 
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3. Memberikan posttest pada sampel penelitian untuk mengetahui adakah 

peningkatan penguasaan gerak lay-up shoot pada permainan bola basket 

setelah diberi treatment. 

c.  Evaluasi 

1. Mengolah data dan menganalisis data hasil pretest dan posttest 

2. Menganalisi hasil penelitian 

3. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data 

untuk menjawab permasalahan penelitian. 

 Selanjutnya penulis menggambarkan rancangan penelitian tersebut sebagai 

berikut: 

Gambar 3.1 

Langkah-langkah Penelitian 
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D.  Instrumen Penelitian 

 Dalam mengumpulkan data dari suatu sampel penelitian diperlukan alat yang 

disebut instrumen dan teknik pengumpulan data, setiap teknik atau metode 

pengumpulan data menggunakan instrumen pengumpulan data yang berbeda-

beda. Dalam suatu penelitian, data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian 

atau menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Emory dalam Sugiyono (2013, 

hlm. 147) menjelaskan bahwa: 

 Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena 
sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau 
dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Namun 

demikian dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan 
sebagai bentuk penelitian. 

 

 Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka dalam 

penelitian harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur yang dalam penelitian biasa 

disebut instrumen penelitian. Sugiyono (2013, hlm. 148) menyatakan “instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam sosial yang 

diamati”. Yang mana secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian. 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen penilaian 

penguasaan gerak lay-up shoot dalam bola basket yang dirujuk dari buku 

Nurhasan (2013, hlm. 192-193) sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Instrumen Penilaian Penguasaan Gerak Lay-up Shoot Bola Basket 

Tahapan 

Penilaian 
No Kriteria Penilaian 

Skor 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Persiapan 

1 Posisi siap dengan kaki kiri 

didepan 

    

2 Aturlah jarak langkah untuk 

meloncat kekeranjang yang dituju 

    

3 Melangkah terlebih dahulu kaki 

kiri, bersamaan dengan itu 

bawalah bola kearah bahu 

    

4 Pandangan fokus kearah 

datangnya bola 

    

 

 

 

 

Pelaksanaan 

5 Tangkaplah bola diudara, saat 

menolak kaki kiri dan jatuh kaki 

kanan 

    

6 Saat melepas bola lihatlah sasaran 

yang akan dituju 

    

7 Mendarat dengan kedua kaki 

dibelakang garis akhir 

    

8 Gerakan jangan terputus-putus     

 

Gerak Lanjut 

9 Memperhatikan gerakan langkah 

kearah tujuan 

    

10 Pergerakan kearah sasaran     

Nilai Proses (Jumlah skor siswa)  

Skor Maksimal 40 

 

    Tabel 3.4 

 Kriteria Norma Penilaian Lay-up Shoot Bola Basket 

Presentasi Rentang Skor Nilai produk Lay-up Shoot 

80 - 100% 35 – 40 Baik sekali 

66 - 79% 29 – 34 Baik 

56 - 65% 25 – 28 Cukup 

41 - 55% 18 – 24 Kurang 

0 - 40% 0 – 17 Kurang sekali 
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E.  Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan penelitian yang terdiri dari pre-test, treatment dan pos-test 

langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan menganalisis data yang 

telah didapat agar memberikan informasi yang mampu menggambarkan hasil 

dari tujuan penelitian. Hasil dari pengumpulan data diharapkan mampu 

menggambarkan pengaruh model pendekatan taktis terhadap penguaaan gerak 

lay-up shoot pada permainan bola basket. Dalam penelitian ini menggunakan uji 

normalitas data dan untuk uji homogenitas serta uji signifikansi yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Menghitung rata-rata kelompok sampel menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑋 =
∑ 𝑋

𝑁
 

   (Subana 2013, hlm. 124) 

Keterangan: 

𝑋 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 

𝑋 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑁 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

∑ = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 

 

2. Mencari simpangan baku dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆 = √
∑(𝑋1 − 𝑋)2

𝑛 − 1
 

   (Subana 2013, hlm. 124) 

Keterangan: 

𝑆 = 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 

𝑋1 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑒𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 

𝑋 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 

𝑛 = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 
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3. Menghitung Homogenitas 

 Menghitung psersentase gambaran alternatif jawaban dengan 

menggunakan rumus: 

𝐹 =
𝑠1

2

𝑠2
2
 

    (Subana, 2013 hlm. 125) 

Keterangan: 

𝑠1
2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 

𝑠2
2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 

4. Menghitung Uji Normalitas dengan Pendekatan Uji Liliefors 

 Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah uji normaitas Liliefors.  

a. Pengamatan X1, X2, ...., Xn jika dijadikan angka baku Z1,Z2, ...., Zn dengan 

rumus 

Z =
X−X̅

S
   (X̅ dan s merupakan rata − rata dan simpangan baku sampel). 

b. Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal 

baku, kemudian dihitung peluang 

𝐹(𝑧₁) = 𝑃(𝑧 ≤ 𝑧₁). 

c. Selanjutnya dihitung proporsi z1,z2, ...., zn yang lebih kecil atau sama    

dengan z1. Jika proporsi dinyatakan oleh S(z1), maka: 

𝑆(𝑧1) =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 … 𝑧1,… 𝑧2 , … 𝑧𝑛 … 𝑦𝑎𝑛𝑔 ≤ ⋯ 𝑧1

𝑛
 

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

e. Ambil harga mutlak yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Sebutlah nilai-nilai terbesar ini Lo. 

f. Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, maka kita bandingkan Lo ini 

dengan kritis L yang diambil dari daftar nilai kritis L untuk uji Liliefors, 

dengan taraf nyata 0,05. 
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5. Mengitung Uji t 

  Menghitung signifikasi dua rata-rata (dua pihak) dengan pendekatan uji t  

sebagai berikut: 

   Bila data hasil pengujian berdistribusi normal, maka langkah 

pengujiannya menggunakan uji t dengan rumus: 

𝑡 =
X̅1 − X̅2

𝑠√
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 (Subana, 2013 hlm. 125) 

 

Kriteria pengujiannya adalah: diterima hipotesis H, jika 𝑡 < 𝑡1−𝛼 , di 

mana 𝑡1−𝛼  didapat dari daftar distribusi dengan 𝑑𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 − 2) dan 

peluang (1 − 𝛼). Untuk harga-harga t lainnya ditolak. 

Keterangan: 

𝑆 2 = 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 

𝑛1 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 1 

𝑆1
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑙 

𝑋�̅� = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑙 

𝑋2
̅̅ ̅ = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

𝑆2
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: Tolak hipotesis, jika 𝑡 ≥ 𝛼. 

Untuk harga lainnya H0 diterima, distribusi t dengan tingkat kepercayaan 

0,95 dan derajat kebebasan (𝑑𝑘) = (𝑛1 + 𝑛2 − 2). 

 


