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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian penulis harus sangat jeli dalam melihat apa yang 

sangat berpotensi untuk ditingkatkan, maka ditemukanlah suatu masalah yang 

akan di pecahkan dalam penelitian tersebut, seperti meurut Arikunto (2013, hlm.2) 

“barang siapa ingin meningkatkan hasil untuk apa saja yang sedang ia tekuni, 

membutuhkan kegiatan penelitian”. Dalam metode penelitian tentunya harus 

disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian, hal ini dilakukan untuk 

kepentingan perolehan data, menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Seperti 

menurut Sugiyono (2013, hlm. 2) “metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”.Metode eksperimen menurut Arikunto (2013, hlm. 9) “adalah suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) anatara dua faktor yang 

sengaja yang ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi 

atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu”. 

3.2 Desain Penelitian 

Untuk memperlancar proses penelitian, maka perlu dilakukan langkah-

langkah yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini. Penelitian eksperimen 

mempunyai berbagai macam disain, penggunaan desain tersebut di sesuaikan 

dengan aspek penelitian serta pokok permasalahan yang akan di ungkap. Atas 

dasar tersebut, maka penulis menggunakan desian penelitian Randomized Prettest-

Posttest Control Group Design Nana (2008, hlm 204) 

 

 

 

Gambar 3.1 pre-test and post test control goup design Nana (2008, hlm 204) 

A A1   X  B1 

B X1    X2 
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 Keterangan : 

 A : Kelompok eksperimen 

B : Kelompok kontrol 

A1 : Tes awal (Pre-test) menggunakan angket perilaku sosial 

B1 : Tes awal (Pre-test) menggunakan angket perilaku sosial 

X1 : Tes akhir (Post-test) menggunakan angket perilaku sosial 

X2 : Tes akhir (Post-test) menggunakan angket perilaku sosial 

X : Perlakuan (Treatment) 

 Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, 

tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen (yang diberi 

perlakuan) dan setengah untuk kelompok kontrol (yang tidak diberi 

perlakuan).Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan 

maka diperluka langkah-langkah penelitian sebagai rencana kerja dalam penelitian 

ini penulis menggambarkan langkah-langkah penelitian sebagi berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi 

Sampel 

Tes Awal 

Kelompok A 

Diberikan  Treatment 
 

Kelompok B 

Tidak Diberikan 

Treatment  

Tes Akhir 

Pengolahan dan Annalisa 

Data 

Kesimpulan 

Populasi berjumlah 120 

siswa Sampel berjumlah 20 

orang 

Angket Perilaku Sosial 
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Gambar 3.2 Langkah-langkah penelitian 

 Bagan tersebut menjelaskan tentang langkah-langkah proses penelitian 

yang penulis gunakan, yaitu: 1) menentukan populasi, populasi yang digunakan 

sebanyak 120 orang; 2) menentukan sampel, sampel yang digunakan sebanyak 20 

orang; 3) melakukan tes awal dengan menggunakan angket perilaku sosial 4) 

Memberikan treatment/perlakuan kepada sampel penelitian atau kelompok 

eksperimen. Yaitu sampel yang diberi perlakuan dan sampel yang tidak diberi 

perlakuan; 5) mengumpulkan data yang sudah diperoleh melalui tes tersebut; 6) 

pengolahan dan analisis data yang diperoleh; 7) dan menarik kesimpulan 

berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis. 

 

3.3 Partisipan 

 Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 

1 Parongpong Kelas X IPA yang mengikuti kegiatan pembelajar dan didalamnya 

meliputi siswa laki-laki dan perempuan . 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

 Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek 

yang merupakan sifat-sifat umum.Arikunto (2013, hlm. 173) mengatakan bahwa 

“Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya adalah 

penelitian populasi”. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 80) menyatakan bahwa 

“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 menurut Ali (2014, 

hlm 88) mengatakan bahwa “populasi merupakan sumber data keseluruhan”. 

 Dari pengamatan di atas bahwa populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X berjumalah 120 siswa. 

 

3.4.2 Sampel 



29 
 

Eka Wibawa Sugiharta  
DAMPAK PERMAINAN TRADISIONAL BOY-BOYAN TERHADAP PRILAKU SOSIAL SISWA SMAN 1 
PARONGPONG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 Pengertian sampel menurut Arikunto (2013, hlm. 173) “Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.Sedangkan menurut Ali (2014, hlm 90) 

“sampel ialah bagian yang mewakili populasi, yang diambil menggunakan teknik-

teknik tertentu”. 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara acak, atau 

disebut dengan Simple Random Sampling. Arikunto (2013, hlm 82) menjelaskan 

bahwa “dikatakan simple (sederhana), karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu”. Peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 20 siswa. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memahami 

masalah-masalah yang ditemui sehari-hari dalam kehidupan manusia, 

keterbatasan manusia untuk memahami permasalahan tersebut hanya dengan 

mengandalkan pengalaman hidup sehari-hari secara sporadis dan tidak teratur, 

jelas tidak cukup untuk menjadi dasar yang kuat bagi pemahaman terhadap suatu 

masalah. Keadaan ini telah mendorong upaya-upaya pakar untuk membuat 

prosedur dan alat yang dipergunakan guna mengungkap kenyataan (data) yang 

dapat dijadikan dasar dalam memecahkan berbagai masalah. Untuk itu instrumen 

penelitian menempati kedudukan penting dalam suatu penelitian. Hal ini tidak lain 

karena keberhasilan suatu penelitian dipengaruhi pula oleh instrumen yang 

dipergunakan.  

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu angket atau kuisoner. 

Menurut Sugiyono (2013, hlm 199) “Kuisioner meupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab” kuisioner dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan terbuka atau tertutup. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kuisioner tertutup, yaitu kuisioner 

yang disajikan dalam bentuk sederhana sehinga responden diminta memilih salah 

satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya, selain itu juga karena 

peneliti memberikan secara langsung kuisioner tehadap responden. Isi dari 

kuisioner yang peneliti buat berdasarkan dengan teori yang telah dipaparkan 

dalam teori mengernai perilaku sosial. 
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Setelah kuisioner (angket) disusun, maka harus melalui beberapa prosedur, 

seperti menurut Arikunto (2013, hlm 200) sebagai berikut: 

a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuisioner 

b. Mengedinfikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuisioner 

c. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub variabel yang lebih 

spesifik tunggal 

d. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus spesifik 

teknik analisisnya. 

Berikut kisi-kisi angket bisa dilihat dalam tabel 3.1: 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Indikator Angket 

Variabel Sub Variabel Aspek Kepribadian No Soal 

(+)  

No Soal  

(-) 

Perilaku Sosial 1. Disiplin  a. Patuh pada aturan 

b. Tanggung jawab 

c. Tekun dan ulet 

1,3,4, 

45 

2,6,8, 

9,34, 

35,36, 

39,49 

2. Berani a. Percaya diri 

b. Tampil lebih dulu 

11, 12,  

23, 48. 

50 

3. Kerjasama a. Tidak egois  

b. Mengutamakan      

kebersamaan 

c. Saling menolong 

7,  

38,  

 

40 

40 

17 

4. Menghargai a. Menghargai pekerjaan orang 

lain 

b. Mengharga pikiran orang 

lain 

c. Bertindak sama dan tidak 

membedakan ststus ekonomi.  

d. Menghormati tradisi atau 

kebiasaan orang lain 

14, 18 

 

31, 33 

 

27, 28 

10, 20, 

25. 

26, 30. 

 

 

 

29. 

 

5. Berbagi rasa a. Sharing  

b. Mendengarkan penjelasan 

guru 

c. Mendengarkan penjelasan 

42. 

46,47 

16. 

44. 

 

43 
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pelatih 

6. Membantu a. Menolong orang lain 

b. Menolong teman 

15, 41. 22, 37. 

a. Penyusunan butir-butir pernyataan angket  

 Setelah kisi-kisi tersusun, selanjutnya butir instrumen dibuat dalam bentuk 

pertanyaan atau pernyataan hal ini untuk mendapatkan angket yang sesuai dengan 

pertanyaan dalam penelitian Penyusunan dalam bentuk angket ini untuk mencari 

jawaban atas pokok pertanyaan dalam penelitian ini. Berkaitan dengan alternatif 

jawaban angket, penulis menggunakan skala Likert. Dalam skala Likert subyek 

tidak disuruh untuk memilih pernyataan-pernyataan yang disetujuinya saja. 

Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan skala Likert untuk item alternatif 

jawaban. Setiap alternatif jawaban dengan nilai jawaban yang sesuai. Tentang 

kriteria pembuatan skor, selanjutnya setiap butir instrumen dibuat dalam bentuk 

pertanyaan, setiap pertanyaan yang dijawab oleh responden mendapat nilai sesuai 

dengan alternatif jawaban yang bersangkutan. Berdasarkan pilihan jawaban dalam 

angket, penulis menetapkan kategori penyekoran sebagai berikut: kategori untuk 

setiap butir pernyataan positif, Yaitu Sangat Setuju = 5, Setuju = 4, Ragu-ragu =  

3, Tidak setuju = 2, dan Sangat tidak setuju =  1. Sementara kategori untuk setiap 

butir pernyataan negatif Sangat Setuju = 1, Setuju = 2, Ragu- ragu = 3, Tidak 

setuju = 4, dan Sangat Tidak Setuju 5. 

Tabel 3.2 

Bobot Nilai Untuk Tiap Pertanyaan 

Alternatif Jawaban Bobot Nilai Soal (+) Bobot Nilai Soal (-) 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju  4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 
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a. Hasil uji validitas 

 Berdasarkan Perhitungan Tabel di atas dapat diketahui bahwa total 50 

butir soal, 32 butir dinyatakan valid dan 18 butir tidak valid. Valid atau tidak valid 

dapat diketahui dengan menghitung daya beda yaitu membandingkan t hitung 

dengan t table dengan taraf kepercayaan 0,05. Menurut Suntoda (2017, PPT Tes 

Pengukuran Penjas dan Olahraga) jika:  

 Nilai t-hitung ≥ nilai t-tabel, maka perbedaan tersebut signifikan, artinya 

butir tes tersebut valid. 

 Nilai t-hitung ≤ dari nilai t-tabel, maka perbedaan tersebut tidak signifikan, 

artinya butir tes tersebut tidak valid 

 Dari hasil uji validitas di atas, butir tes yang dinyatakan “Tidak Valid” 

tidak digunakan pada kelas sampel penelitian. Yang digunakan hanya butir tes 

yang dinyatakan “Valid”. Butir tes yang tidak valid yaitu nomor .Butir tes tersebut 

tidak sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Sehingga menyebabkan tidak valid 

dan tidak dapat digunakan untuk mencari data dari pretest dan posttest 

b. Hasil pengujian reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui derajat konsistensi atau 

stabilitas data atau temuan. Untuk menguji reliabilitas, peneliti menggunakan test-

retest (metode tes ulang). Yaitu dengan cara memberikan dua kali tes. Setelah 

diperoleh data tes awal percobaan pertama dan kedua, selanjutnya tahapan uji 

reliabilitas teknik test-retest menurut Sugiono (2013, hlm. 184) yaitu “reliabilitas 

di ukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. 

Bila koefisien korelasi positif dan signifikan maka instrument tersebut sudah 

dinyatakan reliabel”. 

Tabel 3.3 

Reliabilitas Instrumen 

r hitung r table Interpretasi 

0,986 0,361 Reliabel 
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Dari hasil perhitungan korelasi di atas dapat dilihat r hitung > r tabel 

sehingga disimpulkan bahwa koefisiensi korelasi positif dan signifikan. Yang 

berarti instrumen yang digunakan sudah reliabel dan dapat digunakan sebagai 

instrument penelitian. 

3.6 Prosedur Penelitian 

  Adapun hal-hal yang terkait dengan tahapan penelitian ini terdapat empat 

tahapan kegiatan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, analisis atas, dan pembuatan 

kesimpulan. 

1). Tahap persiapan pada penelitian ini terdiri dari: 

a) Menyusun proposal penelitian 

b) Mengadakan seminar proposal 

c) Persetujuan bahan ajar dan instrument penelitian oleh dosen pembimbing 

d) Melakukan perizinan tempat untuk penelitian 

e) Menentukan dan memilih sampel dari populasi yang telah ditentukan. 

2). Tahap Pelaksanaan 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Melaksanakan pretest dengan observasi untuk mengetahui perilaku sosial 

siswa. 

b) Memberikan perlakuan permainan boy-boyan terhadap siswa. 

c) Melaksanakan posttest dengan menggunakan angket untuk mengetahui 

perilaku sosial siswa. 

3). Tahap Analisis Data 

  Pada penelitian ini tahap analisis data terdiri dari 

a) Mengumpulkan hasil data kuantitatif. 

b) Mengolah dan menganalisis hasil data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

4). Tahap pembuatan kesimpulan  

Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan memberikan saran agar bisa bermanfaat bagi siswa dan guru 

pendidikan jasmani. 

 

3.7 Analisis Data dan Teknik Data Statistika 
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 Langkah-langkah penelitian haruslah merupakan jalinan urutan yang 

sistematis, sehingga dapat mendukung untuk memecahkan masalah yang sampai 

akhirnya mendapatkan kesimpulan. Narbuko dan Ahmadi (2009, hlm. 57) 

mengemukakan bahwa:“Langkah-langkah penelitian adalah serangkaian proses 

penelitian dimana peneliti dari awal yaitu menghadapi masalah, berupaya untuk 

memecahkan masalah, memecahkan masalah sampai akhirnya mengambil 

keputusan yang berupa kesimpulan bagaimana hasil penelitiannya, dapat 

memecahkan masalah atau tidak”. 

 Setelah data dari tes awal dan tes akhir terkumpul, langkah selanjutnya 

adalah mengolah data tersebut secara statistik. Langkah-langkah pengolahan data 

tersebut, ditempuh dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Menghitung rata-rata tiap variable penelitian dengan rumus : 

2. Menghitung nilai simpangan baku  

3. Uji Normalitas 

Dalam menguji normalitas disusun langkah-langkah sebagi berikut : 

a. Pengamatan Xi, X2, …, Xn dijadikan bilangan baku Zi, Z2, …, Zn  

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

c. kemudian dihitung F (Zi) = P (Z<Zi). 

d. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, …, Zn dengan menggunakan rumus 

yang lebih kecil atau sama dengan Zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh 

S(Zi). 

e. Hitung selisih F(Zi) – S(Zi), kemudian tentukan harga mutlaknya. 

f. Ambil angka terbesar dari harga-harga mutlak tersebut selanjutnya harga 

tersebut dinyatakan dengan harga Lo. 

g. Untuk menerima hipotesis, maka kita bandingkan nilai Lo ini dengan nilai 

kritis L untuk uji liliefors, dengan taraf nyata a = 0,05 dengan criteria 

adalah tolak hipotesisi Ho bahwa populasi berdistribusi normal, jika Lo 

yang diperoleh dari data pengamatan lebih kecil dari nilai L dari daftar 

nilai kritis uji liliefors, maka dalam hal ini hipotesisi Ho diterima. 

4. Menguji homogenitas. Rumus yang digunakan menurut Sudjana (1989, hlm 

250) adalah sebagai berikut: 

Varians Terbesar 

F = 

Varian Terkecil 
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Kriteria pengujian adalah: terima hipotesis jika F-hitung lebih kecil dari F-

tabel distribusi dengan derajat kebebasan = (V1;V2) dengan taraf nyata (α) 

= 0,05. 

5. Bila data hasil pengujian berdistribusi normal, maka langkah pengujiannya 

menggunakan uji t 

 

 

 


