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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain Penelitaian merupakan keseluruhan dari perencanaan penelitian untuk 

menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, desain 

penelitian sebagai alat untuk mengontrol variabel yang berpengaruh dalam 

penelitian tersebut. Arifin (2011) menjelaskan bahwa. 

Dalam menyususn desain penelitian perlu diperhatikan unsur-unsur 

penting, antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat hasil penelitian, pendekatan dan metode penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, pelaksanaan 

pengumpulan data, dan analisis data. (hlm. 59) 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini, yaitu kecerdasan 

intelektual dan untuk variabel terikat (Y) dalam penelitian ini, yaitu kemampuan 

gerak dasar. 

Hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 

Hubungan Antara Variabel 

                     Y 

                    X 

Kemampuan gerak dasar (Y) 

Kecerdasan intelektual 

(X) 
XY 

 

Metode penelitian adalah cara untuk mengumpulkan dan mengolah data 

sehingga data yang telah dikumpulkan dan diolah dapat menghasilkan data yang 

memecahlan masalah penelitian. Metode penelitian sangatlah penting dalam 

pelaksanaan suatu penelitian, karena metode penelitian merupakan hal yang 

menentukan apakah suatu tujuan dari penelitian akan tercapai atau tidak. Oleh 
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karena itu pemilihan metode penelitian yang tepat dapat membantu dalam 

pencapaian tujuan penelitian.  

Menurut Sukmadinata (2007, hlm. 317) “Metode penelitian (research 

methods) adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, 

melaksanakan, pengolahan data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan 

masalah penelitian tertentu.” 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang artinya 

dalam penelitian ini berusaha menggambarkan hubungan antara kecerdasan 

intelektual dengan hasil belajar servis panjang dalam bulutangkis. Menurut 

Sudjana dan Ibrahim (2007, hlm. 64) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif 

adalah “penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang”. Pendekatan ini digunakan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono (2010, hlm. 14) menjelaskan 

bahwa : 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsasfat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Studi korelasi adalah studi yang mempelajari ada atau tidaknya hubungan 

antara variabel satu dengan variabel lain. Hal ini senada dengan apa yang 

dikatakan oleh Sudjana dan Ibrahim (2007, hlm. 77) menjelaskan mengenai 

pengertian dari metode penelitian korelasional, “studi korelasi mempelajari 

hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel 

berhubungan dengan variaso dalam variabel lain”. 

B. Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang sebagai partisipan yang 

membantu dalam penelitian untuk mengambil data kecerdasan intelektual dan 

kemampuan gerak dasar. Dua orang partisipan ini bernama Jaya dan Alfin 
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Fauziansyah yang merupakan mahasiswa PGSD Penjas FPOK UPI semester 8 

yang sedang melakukan PPL di SD Laboratorium Percontohan UPI. Alasan 

peneliti memilih dua orang ini sebagai partisipan adalah karena dua orang ini 

merupakan mahasiswa PGSD Penjas yang mana menurut peneliti akan lebih 

cocok dalam membantu pengambilan data dalam variabel – variabel yang sedang 

diteliti oleh peneliti karena mereka akan lebih paham tentang variabel yang diteliti 

dan teknis dalam pengambilan data setiap variabel. Selain itu juga alasan lain dari 

peneliti memilih dua orang ini menjadi partisipan karena dua orang tersebut 

sedang melakukan PPL di SD Laboratorium Percontohan UPI yang mana peneliti 

akan melakukan penelitian di sekolah tersebut, sehingga para partisipan ini akan 

lebih paham mengenai situasi, kondisi dan lingkungan di SD Laboratorium 

Percontohan UPI 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek dan subjek yang menjadi wilayah 

penelitian, yang nantinya hasil penelitian tersebut diberlakukan untuk wilayah ini. 

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Sugiyono (2010, hlm. 117) bahwa 

“ 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 untuk penelitian ini 

adalah kelas 3 B SD Laboratorium Percontohan UPI 

Sedangkan sampel adalah bagian yang diambil dari populasi yang dapat 

berupa karakteristik ataupun jumlah subjek/objek yang mewakili populasi. Hal ini 

senada dengan apa yang dikatakan oleh Sugiyono (2010, hlm. 118) bahwa “ 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut ”. Sampel ini haruslah representatif atau mewakili dan menggambarkan 

bagaimana populasi yang diteliti. Agar sampel tersebut dapat representatif 

terhadap populasi maka harus ada teknik sampling dalam penentuan sampel. 

Menurut Sugiyono (2010, hlm. 118) “ teknik sampling adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel ”. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah 

Nonprobability Sampling atau “ teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota aksidental, 
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purposive, jenuh, snowball ” (Sugiyono, 2010, hlm. 122) dan dalam penelitian ini 

Nonprobability Sampling yang digunakan oleh peneliti adalah sampling jenuh 

yaitu “ teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel ” (Sugiyono, 2010, hlm. 124). Karena teknik sampling yang digunakan 

oleh peneliti adalah Nonprobability Sampling yaitu sampling jenuh maka sampel 

dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 B SD Laboratorium Percontohan 

UPI. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat yang sangat penting dalam proses pengumpulan 

data dalam sebuah penelitian, karena dengan instrumen yang tepat maka data yang 

didapatkan untuk sebuah penelitian akan lebih akurat. Arikunto (2006, hlm. 219) 

menjelaskan bahwa “Instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan 

untuk mengumpulkan data.” Selain itu menurut Sugiyono (2010, hlm. 102) 

menjelaskan bahwa “Instrumen penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.” 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian 

adalah suatu alat ukur untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian baik itu 

penelitian untuk mengamati fenomena alam atau sosial. Adapun instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Tes Intelegensi 

Tes intelegensi adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kecerdasan seseorang. Tes intelegensi yang digunakan oleh peneliti adalah 

software aplikasi yang terdapat dalam smartphone android yaitu Neuronation. 

Neuronation adalah aplikasi yang dipublikasikan oleh Freie Universitat Berlin 

dan juga bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi lain seperti Edith 

Cowan University (Australia), Queens’s University (Kanada), Geothe University 

Frankurt (Jerman), Medical School Hamburg (Jerman), University Hospital Bonn 

(Jerman), Charles University (Republik Ceko), University Hospital Cologne 

(Jerman), University of Bielefeld (Jerman), University of Apllied Science (Jerman), 

Hertie Institute of the University Hospital Tübingen (Jerman), dan Neurological 

Rehabilitation Centre Gmundnerberg (Austria).  
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Tujuan dari aplikasi ini sebenarnya digunakan untuk pelatihan otak dan 

rehabilitasi pada penderita penyakit-penyakit syaraf. Tetapi peneliti menggunakan 

aplikasi ini sebagai instrumen tes intelegensi dikarenakan aplikasi ini mampu 

mengukur aspek – aspek dari kecerdasan intelektual seseorang, diantaranya 

kecepatan persepsi, kemampuan matematis, memori dan kemampuan penalaran. 

Hal ini berdasarkan informasi dari web resmi Neuronation dan hasil uji instrumen 

yang dilakukan oleh peneliti. Dalam aplikasi ini terdapat banyak butir tes yang 

dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual seseorang dan peneliti 

mengambil tiga diantaranya dengan alasan tiga butir tes tersebut setelah di uji 

melalui uji instrumen ternyata valid dan reliable dan alasan lainnya yaitu karena 

ketiga butir tes tersebut tidak memerlukan biaya dalam penggunannya. Tiga butir 

tes yang akan diberikan dalam aplikasi Neuronation untuk tes intelegensi, 

diantaranya : 

a. Color Craze 

Color Craze adalah butir tes yang ada di dalam aplikasi 

Neuronation yang digunakan untuk mengukur kecepatan persepsi. 

Di dalam butir tes ini subjek tes akan dihadapkan pada analisis kata 

dan simbol, dimana subjek tes tersebut harus mampu mencocokkan 

kata dengan simbol dalam waktu yang cepat. Besar validitas dari 

butir tes ini adalah 0,84 sedangkan realibilitasnya sebesar 0,62. 

b. Chain Reaction 

Chain Reaction digunakan untuk mengukur kemampuan matematis 

dan memori. Di dalam butir tes ini subjek tes diminta untuk 

menyelesaikan pengoprasian hitungan baik berupa pengoprasian 

tambah, kurang, bagi atau kali secepat mungkin dengan mengingat 

hasi sebelumnya. Besar validitas dari butir tes ini adalah 0,76 

sedangkan realibilitasnya sebesar 0,6. 

c. Trail Tracker 

Trail Tracker digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran 

seseorang. Di dalam butir tes ini subjek tes akan diminta untuk 

menentukan titik akhir disebuah kotak dengan petunjuk arah yang 

telah disediakan di dalam butir tes ini dalam waktu yang cepat. 
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Besar validitas dari butir tes ini adalah 0,73 dan realibitasnya 

sebesar 0,56. 

2. Tes Kemampuan Gerak Dasar 

Tes kemampuan gerak dasar yang dipakai oleh peneliti adalah Test of 

Gross Motor Skill (TGMD) edisi kedua yang disusun oleh Ulrich, D. A. dari 

School of Kinesiology University Michigan pada tahun 2000. TGMD-2 

merupakan sebuah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan gerak kasar 

semenjak dini. (Bakhtiar, 2015, hlm. 25) 

a. Tujuan dari TGMD-2 

1) Mengidentifikasi keterlambatan perkembangan keterampilan 

gerak dasar pada anak. 

2) Merencanakan program instruksional untuk pengembangan 

keterampilan gerak dasar. 

3) Menilai kemajuan perkembangan keterampilan gerak dasar 

individu. 

4) Mengevaluasi keberhasilan program keterampilan gerak dasar 

5) Sebagai instrument pengukuran dalam penelitian yang 

berhubungan dengan perkembangan gerak dasar. 

b. Populasi (Deskripsi TGMD-2) 

TGMD-2 dirancang untuk menilai fungsi gerak dasar pada anak - 

anak yang berusia 3 hingga 10 tahun.  

c. Komponen tes 

TGMD-2 menguji 12 keterampilan gerak dasar yang yang dibagi 

ke dalam dua subtes, yaitu lokomotor dan manipulatif. Keterampilan lokomotor 

terdiri dari berikut ini. 

1) Lari– melangkah dengan cepat, sampai terdapat gerakan 

dimana kedua kaki melayang sebentar di udara . 

2) Gallop – melakukan langkah kuda dengan cepat 

3) Hop – melompat dalam jarak minimum pada setiap kaki. 

4) Leap – melaksanakan keterampilan terkait dengan melompati 

objek dengan satu kaki. 
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5) Horizontal jump – melakukan lompatan horizontal dari posisi 

berdiri ke arah depan sejauh mungkin. 

6) Slide – gerakan menyamping pada suatu garis lurus dari satu 

titik ke titik lainnya. 

Sementara keterampilan manipulatif terdiri dari: 

1) Striking a stationary ball - memukul bola yang tidak bergerak 

menggunakan pemukul. 

2) Stationary dribble - mendribble (memantulkan) bola ke lantai 

dengan tangan dominan tanpa berpindah tempat. 

3) Catch - Kemampuan untuk menangkap lemparan bola. 

4) Kick – kemampuan untuk menendang bola. 

5) Overhand throw – melemparkan bola sejauh mungkin pada 

objek yang telah ditentukan. 

6) Underhand roll – menggulingkan (mengelindingkan) bola ke 

sasaran tertentu. 

d. Pelaksanaan 

Jika penguji tidak ingin membandingkan skor siswa dengan data 

normatif, maka instruksi, prosedur dan kriteria performa bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan anak. Namun, jika penguji ingin membandingkan skor siswa dengan 

data normatif, maka ia harus mengikuti prosedur standar berikut: 

1) Sebelum pelaksanaan tes, isilah formulir rekaman 

profil/penguji dan baca kembali semua kriteria performa untuk 

masing – masing keterampilan 

2) Berilah demonstrasi yang akurat serta petunjuk yang jelas 

mengenai keterampilan yang akan ditampilkan. 

3) Berikanlah kesempatan bagi siswa untuk mencoba terlebih 

dulu untuk memastikan kalau mereka memahami apa yang 

akan dilaksanakan. 

4) Berikan demonstrasi tambahan jika anak kelihatan belum 

memahami tugas. 

5) Laksanakan 2 kali tes percobaan dan beri skor masing-masing 

kriteria performa pada setiap percobaan. 
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Adapun teknis pelaksanaan untuk setiap tesnya, yaitu : 

1) Run/Berlari 

Untuk tes kemampuan gerak dasar berlalari ini diperlukan 2 

cones dan ruang kosong dengan jarak 20 m. Letakan kedua cones dengan jarak 

15m dan intruksikan siswa untuk “berlari cepat” dari cones satu ke cones lainnya. 

Kriteria penampilan yang harus dilihat dari kemampuan gerak dasar berlari ini, 

yaitu : 

a) Tangan berlawanan dengan kaki, siku dibengkokkan 

b) Sesaat kedua kaki tidak menyentuh tanah 

c) Perkenaan kaki dengan lantai menggunakan tumit atau 

ujung kaki (tidak menggunakan seluruh kaki) 

d) Kaki belakang dibengkokkan kira-kira 90 derajat mendekati 

pantat 

2) Gallop/Berderap 

Untuk tes kemampuan gerak dasar berderap ini diperlukan 2 

cones dan ruang kosong dengan jarak 20 m. Letakan cones pada jarak 10m, 

intruksikan siswa untuk melakukan gallop dari cones satu ke cones lainnya, 

beritahu juga siswa untuk mendarat dengan satu kaki di depan, gunakan kaki 

lainnya ketika kembali ke tempat awal. Kriteria penampilan yang harus dilihat 

dari kemampuan gerak dasar berderap ini, yaitu : 

a) Lengan dibengkokkan  dan diangkat setinggi perut 

b) Melangkah ke depan dengan menolak pada satu kaki diikuti 

dengan langkah selanjutnya dengan kaki berbeda 

c) Sesaat kedua kaki melayang secara bersamaan 

d) Irama langkah dapat dipertahankan setidaknya 4 langkah 

gallop 

3) Hop 

Untuk tes kemampuan gerak dasar hop ini diperlukan ruang 

kosong dengan jarak 5 m. Beritahu siswa untuk melakukan hop sebanyak 3 kali 

menggunakan kaki yg ia sukai, kemudian ulangi dengan kaki lainnya. Kriteria 

penampilan yang harus dilihat dari kemampuan gerak dasar hop ini, yaitu : 
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a) Kaki yang tidak menumpu berayun ke depan dan 

kebelakang untuk menghasilkan gaya 

b) Lutut yang tidak menumpu berat badan ditekuk ke belakang 

c) Tangan ditekuk dan mengayun untuk menghasilkan gaya 

d) Berjingkak tiga kali secara berurutan dengan kaki yang 

dominan 

e) Berjingkak tiga kali secara berurutan dengan kaki yang  

tidak dominan 

4) Leap 

Untuk tes kemampuan gerak dasar leap ini diperlukan ruang 

kosong dengan jarak 10 m, matras dan selotip. Beri tanda di garis awal 

menggunakan selotype, letakan matras pada jarak 5m dari garis awal, intruksikan 

siswa untuk berdiri pada garis awal kemudian berlari dan melopati matras. 

Kriteria penampilan yang harus dilihat dari kemampuan gerak dasar leap ini, 

yaitu: 

a) Menolak dengan satu kaki dan mendarat dengan  kaki yang 

berlawanan 

b) Sesaat kedua kaki melayang dan lebih lama dibanding 

berlari 

c) Tangan meraih ke depan dan berlawanan dengan kaki yang 

melangkah 

5) Horizontal Jump 

Untuk tes kemampuan gerak dasar horizontal jump ini alat yang 

diperlukannya yaitu selotip. Buat garis start pada lantai, posisikan siswa tepat 

dibelakang garis, intruksikan siswa untuk melompat sejauhi yang ia mampu. 

Kriteria penampilan yang harus dilihat dari kemampuan gerak dasar horizontal 

jump ini, yaitu : 

a) Selama persiapan, kedua lutut ditekuk  dan tangan 

dijulurkan ke belakang tubuh 

b) Lengan dijulurkan dengan keras ke arah depan dan ke arah 

atas sehingga mencapai extension yang sepenuhnya di atas 

kepala 
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c) Take off dan mendarat menggunakan kedua kaki secara 

bersamaan 

d) Lengan condong ke bawah pada saat mendarat 

6) Slide 

Untuk tes kemampuan gerak dasar slide ini diperlukan ruang 

kosong dengan jarak 10 m dan 2 buah cones. Letakan cones di antara jarak 10m, 

inruksikan siswa untuk melakukan slide dari satu cones sampai cones lainnya. 

Kriteria penampilan yang harus dilihat dari kemampuan gerak dasar slide ini, 

yaitu : 

a) Tubuh berbalik ke samping ke arah yang diinginkan dari 

perjalanan 

b) Langkah kesamping diikuti dengan slide kaki mengikuti ke 

titik di sebelah kaki pertama 

c) Melakukan  slide minimal 4 kali ke arah kanan 

d) Melakukan  slide minimal 4 kali ke arah kiri 

7) Striking a Stationary Ball 

Untuk tes kemampuan gerak dasar striking a stationary ball ini 

diperlukan bola kasti/bola ringan, batting tee dan alat pemukul. Letakan bola pada 

batting tee, intruksikan kepada siswa untuk memukul dengan keras. Kriteria 

penampilan yang harus dilihat dari kemampuan gerak dasar striking a stationary 

ball ini, yaitu : 

a) Pada saat memegang pemukul, letak tangan dominan berada 

di atas tangan nondominan 

b) Sisi tubuh yang tidak disukai menghadap bola dengan kaki 

sejajar 

c) Pinggul dan bahu berputar ketika mengayun 

d) Memindahkan titik berat ke kaki depan 

e) Alat pemukul mengalami kontak dengan bola 

8) Stationary Dribble 

Untuk tes kemampuan gerak dasar stationary dribble ini 

diperlukan bola basket untuk ukuran anak-anak. Beritahu siswa untuk melakukan 

dribling sebanyak 4 kali pantulan tanpa menggerakan kakinya, gunakan satu 
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tangan dan berhenti dengan cara ditangkap. Kriteria penampilan yang harus dilihat 

dari kemampuan gerak dasar stationary dribble, yaitu : 

a) Kontak bola dengan lengan setinggi pinggul 

b) Mendorong bola dengan jari bukan dipukul 

c) Kontak bola ke permukaan berada di depan atau di luar sisi kaki 

yang disukai 

d) Mengontrol bola untuk empat kali pantulan tanpa menggerakkan 

kaki 

9) Catch 

Untuk tes kemampuan gerak dasar catch ini diperlukan ruang 

kosong dengan jarak 5m, bola plastik berukuran 4 inci dan selotipe. Buatlah garis 

diatara jarak 5m, siswa berdiri pada garis pertama dan pelempar berdiri pada garis 

lainnya. Lemaparkan bola dari arah bawah sedikit melambung dan mengarah ke 

daerah bagian dada siswa, siswa diberitahu untuk menangkap bola menggunakan 

kedua tangannya dari arah bawah. Kriteria penampilan yang harus dilihat dari 

kemampuan gerak dasar catch, yaitu : 

a) Pada fase persiapan, siku ditekuk dan tangan di depan tubuh 

b) Lengan memanjang untuk meraih bola yang datang 

c) Bola hanya ditangkap oleh tangan 

10) Kick 

Untuk tes kemampuan gerak dasar kick ini diperlukan bola 

plastik berukuran 10 inci dan ruang kosong dengan jarak 10 m didepan dinding. 

Beri tanda pada jarak 10 meter dari dinding, kemudian beri pulan tanda pada jarak 

sekitar 6-7 meter dari dinding. Letakan bola sejajar disamping tanda kedua, anak 

berdiri pada tanda pertama. Anak diberitahu untuk berlari dengan cepat dan 

dilanjutkan menendang bola dengan keras mengarah kepada dinding. Kriteria 

penampilan yang harus dilihat dari kemampuan gerak dasar kick, yaitu : 

a) Mempercepat gerakan menuju bola 

b) Langkah memanjang atau melompat sesaat sebelum kontak 

dengan bola 

c) Kaki yang tidak menendang ditempatkan  di samping atau 

sedikit di belakang bola 
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d) Bola ditendang dengan punggung kaki (tali sepatu) atau jari 

kaki yang disukai 

11) Overhand Throw 

Untuk tes kemampuan gerak dasar overhand throw ini 

diperlukan bola tenis, selotipe dan ruang kosong dengan jarak 5m didepan 

dinding. Beri tanda pada dinding menggunakan selotipe dengan tinggi 5-6 meter 

dari lantai, anak berdiri pada jarak 5-6 meter didepan dinding ditandai dengan 

coness. Beritahu anak untuk melempar bola dengan keras pada dinding. Kriteria 

penampilan yang harus dilihat dari kemampuan gerak dasar overhand throw, 

yaitu: 

a) Awalan ditandai dengan gerakan kebawah tangan/lengan 

b) Pinggul dan bahu diputar ke titik dimana sisi tubuh yang 

tidak melempar menghadap dinding 

c) Titik berat tubuh ditransfer dengan melangkahkan kaki 

yang berawalan dengan tangan yang melempar 

d) follow-trought melampaui rilis bola diagonal ke sisi tubuh 

yang tidak disukai 

12) Underhand Roll 

Untuk tes kemampuan gerak dasar underhand roll ini 

diperlukan bola tenis/bola softball, 2 buah cones dan ruang kosong dengan jarak 

5m. Simpan kedua cones didepan dinding dengan jarak 1 meter. Beri tanda 

menggunakan selotipe pada jarak 6 meter dari dinding. Beritahu anak untuk 

menggelindingkan bola dengan keras agar bola dapat masuk di antara kedua cones 

didepan. Kriteria penampilan yang harus dilihat dari kemampuan gerak dasar 

underhand roll, yaitu: 

a) Tangan yang melempar diayunkan ke bawah dan ke 

belakang dada sedangkan dada menghadap ke depan 

b) Melangkah kedepan dengan kaki yang berlawanan dengan 

tangan yang disukai 

c) Menekuk lutut hingga badan ke bawah 

d) Bola yang dilepaskan dekat dengan lantai sehingga tidak 

memantul setinggi 10,2 cm 
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e. Pemberian Skor 

Beri skor 1 jika berhasil melaksanakan tugas, dan 0 jika gagal. 

Jumlahkan skor dari 2 tes percobaan untuk mendapatkan skor total bagi setiap 

kriteria performa. Tambahkan skor total setiap kriteria performa untuk 

mendapatkan skor keterampilan. Diakhir sub tes (Lokomotor tes dan 

Manipulatif/Objek Kontrol tes) jumlahkan ke 6 skor keterampilan untuk 

mendapatkan skor mentah/skor baku. Setelah didapatkan skor mentah maka 

selanjutnya skor mentah yang telah tadi diapatkan disebut dengan skor baku yang 

mana skor baku tersebut harus diubah kedalam skor standar, persentil, serata usia 

dan gross motor quotient sesuai dengan pedoman pengolahan skor TGMD-2 yang 

selanjutnya akan dicantumkan dalam tabel. Semakin tinggi gross motor qoutient 

yang diperoleh oleh anak maka hal tersebut semakin menggambarkan baiknya 

kemampuan gerak dasarnya. Untuk interprestasi dari skor gross motor quotient 

dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3. 2 

Interprestasi Gross Motor Quotient (Ulrich 2000, hlm. 15) 

Gross Motor Quotient Deskripsi 

>130 

121-130 

111-120 

90-110 

80-89 

70-79 

<70 

Sangat Superior 

Superior 

Diatas rata-rata 

Rata-rata 

Dibawah rata-rata 

Rendah 

Sangat rendah 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilakukan agar sistematisnya sebuah penelitian bisa 

dicapai. Prosedur penelitian dimulai dari perencanaan penelitian sampai 

pembuatan laporan penelitian. Untuk penelitian ini peneliti merujuk pada teori 

yang diungkapkan oleh Arikunto (2006, hlm. 22), bahwa tahap – tahap penelitian 

yaitu : 
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1. Pembuatan rancangan penelitian. Langkah – langkah dalam tahapan ini 

adalah memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, 

merumuskan anggapan dasar, memilih pendekatan, dan menentukan 

variabel dan sumber data 

2. Pelaksanaan penelitian. Langkah dalam tahapan ini adalah menentukan 

dan menyusun instrumen mengumpulkan data, analisis data kemudian 

menarik kesimpulan. 

3. Pembuatan laporan penelitian. Pada tahapan ini peneliti menulis laporan 

sesuai dengan data yang telah didapatkan. 

F. Analisis Data 

Analisis data menurut Patton dalam Hasan (2010, hlm. 29) adalah “proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar”. Analisis data ini dilakukan ketika peneliti sudah 

mendapatkan data dari hasil instrumen penelitian, data yang dihasilkan dari 

instrumen penelitian merupakan data mentah yang tidak memiliki arti dan harus 

dianalisis menggunakan teknik analisis data tertentu sesuai tujuan penelitian 

tersebut agar data tersebut memiliki makna. 

Menurut Sugiyono (2010, hlm. 207) ada beberapa kegiatan yang dilakukan 

dalam menganalisis data, yaitu : 

1. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden 

2. Mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden 

3. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti 

4. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

5. Melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak 

dilakukan. 

Teknik analisis data juga dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap 

hipotesis yang telah diajukan, dan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah dirumuskan berdasarkan latar belakang permasalahan. Pada penelitian 

ini teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan software statistika 

yaitu IBM SPSS Statistics 20 dengan analisis data yang dilakukan yaitu deskripsi 
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data (mean, standar deviasi, nilai tertinggi dan nilai terendah), uji normalitas, uji 

korelasi, uji hipotesis dan koefisien determinasi. 


