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BAB III 

METODOLOGI PENELITINAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020 s/d Maret 2020. Penelitian 

dilakukan selama dua bulan. Penelitian ini dilaksanakan di FIK UNJA.  

 

3.2 Rancangan Penelitian  

 Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen karena tujuannya adalah untuk 

melihat akibat dari suatu perlakuan. Penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk 

mencari huungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi faktor lain yang menganggu 

(Arikunto, 2006:3). Tes ini disebut juga tes formatif yang artinya evaluasi yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana atlet telah terbentuk setelah mengikuti suatu 

program tertentu (Arikunto, 2008:36). 

 Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan one grup pre tes- post test 

design yaitu satu kelompok yang diberikan perlakuan terleih dahulu dilakukan tes 

awal (pretest), kemudian diberi perlakuan, dan dilakukan test akhir (posttest). 

 Pelaksanaan dari penelitian eksperimen ini dilakukan dengan cara 

memberikan program latihan kepada kelompok perlakuan yaitu dengan Variasi Speed 

Ladder Drill dan Naik Turun Tangga. 
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Gambar 3.1 Rancangan Penelitian. 

 

Keterangan :  

Pretest  : tes awal lari Sprint 100 m  

Treatment : Perlakuan variasi Speed Ladder Drill dan Naik Turun Tangga 

Posttest : tes akhir lari Sprint 100 m 

 

3.3  Populasi dan Sampel  

3.3.1  Populasi  

 Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian baik berupa karakteristik 

nilai-nilai jumlah maupun jenisnya dapat dikategorikan kedalam populasi. 

Menurut Arikunto (2006:106), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2008: 55) menyatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah UKM Atletik FIK UNJA yang menjadi sampel penelitian dengan 

jumlah 8 orang. 

 

 

Pretest  

X 

Treatment  

Y 

Posttest  

X 
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3.3.2  Sampel 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan tekhnik total 

sampling artinya pengambilan sampel secara keseluruhan. Menurut Sugiyono 

(2013 : 124). bahwa sampel jenuh yaitu tehnik penentuan sampel dengan cara 

mengambil seluruh populasi sebagai responden atau sampel. “Maka sampel 

penelitian ini sebanyak 8 orang”. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Adapun variable penelitian ini menggunakan 2 variabel : 

1. Variabel bebas yaitu latihan variasi Speed Ladder Drill dan Naik Turun 

Tangga. 

2. Variabel terikat yaitu hasil lari 100 meter 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu hasil dari lari 100 meter. 

Sedangkan data sekunder adalah data informan pendukung dalam penelitian. Sumber 

data dalam penelitian ini di dapat dari data primer yaitu di peroleh dari Atlet yang 

melakukan Latihan variasi Speed Ladder Drill dan Naik Turun Tangga serta data 

sekunder di peroleh dari informan yang mendukung penelitian. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen artinya sarana penelitian berupa seperangkat tes untuk 

mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Instrumen yang di gunakan untuk 

mengukur hasil lari sprint 100 meter adalah dengan cara tes hasil lari sprint 100 

meter dengan menggunakan start jongkok. 

Alat yang digunakan dalam test kecepatan hasil lari sprint 100 meter adalah 

lintasan atletik, stop watch, bendera start,peluit,formulir test dan alat tulis. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Posisi star lari 100 meter 

https://www.google.com/search?q=posisi+start+lari+100+meter diakses pada 

tanggal 29/12/2019 

 

3.7  Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data diawali tekhnik test dan pengukuran, tes yang 

meliputi tes kemampuan Lari sprint 100 meter, tes dilakukan dua kali yaitu test awal 

dan akhir. Pelaksanaan dari kemampuan lari sprint 100 meter bertujuan untuk melihat 

kemampuan lari sprint 100 meter sampel. Dalam pelaksanaan tes sampel melakukan 

pelaksanaan dari tes ini yaitu : 

1. Sampel di kumpulkan dan di beri penjelasan tentang pelaksanaan tes. 

https://www.google.com/search?q=posisi+start+lari+100+meter
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2. Sampel di beri nomor dada. 

3. Setelah di panggil, sampel menuju garis start. 

4. Sampel mulai bersiap-siap melakukan start jongkok. 

5. Pada saat aba-aba “ya” sampel melakukan lari sprint dan stopwatch di tekan. 

6. Pada saat sampel tiba di finis stop watch di tekan lagi. 

Tabel 3.3 Norma Lari 100 Meter Putra 

 

Catatan Waktu (Detik) Kategori Nilai 

< 09.00 Sangat Baik 

10.00 – 11.00 Baik 

12.00 – 13.00 Cukup 

14.00 – 15.00 Kurang 

> 15.00 Kurang Sekali 

 

 Sumber : https://www.scribd.com/doc/187712943/Penilaian-Sprint-100m 

diakses pada tanggal 15 Juli 2020 

 

3.8. Analisis Data 

Adapun uji Hipotesis yang di gunakan adalah uji-t. untuk menggunakannya 

terlebih dahulu populasi harus berdistribusi normal dan bervariasi homogen, karena 

jika tidak berdistribusi normal dan homogen maka tidak bisa dilakukan uji-t. 

3.8.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau 

tidak, digunakan uji Liliefors sebagai berikut : 

a. Langkah-langkah melakukan uji normalitas melalui uji Liliefors 

b. Susun data secara berurutan dari skor terkecil sampai skor terbesar  

https://www.scribd.com/doc/187712943/Penilaian-Sprint-100m


36 

c. Hitung rata-rata dan standar deviasi 

d. Hitunglah nilai standar baku dengan menggunakan z-skor dari masing-

masing data 

e. Tentukan nilai normal standar baku (z-skor) dengan menggunakan table 

normal standar (baku) dari 0 – z. 

f. Tentukan peluang F(zi) 

Catatan jika 

zi (+) maka F(zi) = 0,5 + angka table (table normal standar (baku) dari 0 – z) 

zi ( – ) maka F(zi) = 0,5 – angka table (table normal standar (baku) dari 0 – z) 

g. Tentukan nilai S(zi) dengan cara menghitung porporsi z1, z2, …zn yang 

lebih kecil atau sama dengan zi dengan rumus: 

 

 

h. Hitung selisih harga mutlak F(zi) – S(zi) 

i. Ambil harga mutlak terbesar diantara harga mutlak tersebut dengan symbol 

Lo (Lilliefors Observasi) 

j. Tentukan nilai L table dengan menggunakan table liliefors (Ltabel (0,05a),(n)) 

dengan kiteria pembilang α = 0,05 dan penyebut = n 

k. Bandingkan Lo dengan Ltabel dengan kriterian sebagai berikut: 

Jika Lo lebih besar dari Ltabel berarti populasi berdistribusi tidak normal 

Jika Lo lebih kecil dari Ltabel berarti populasi berdistribusi normal 
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3.8.2. Uji Homogenitas Varians 

Pengujian homogenitas varians adalah suatu teknik analisis untuk menguji 

apakah data berasal dari populasi yang homogeny atau tidak. 

Langkah pengujian homogenitas varians dua kelompok sampel (uji F) 

a. Hitung varians masing-msing kelompok data. 

b. Hitung hasil bagi antara varians yang besar dengan varians yang kecil 

 

 

c. Bandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan menggunakan derajat kebebasn 

(n1-1), (n2-1) dengan kriterian sebagai berikut 

Jika Fhitung lebih besar dari Ftabel berarti kelompok sampel memiliki varians 

tidak homogen Jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel berarti kelompok sampel 

memiliki varians yang homogen 

3.8.3. Uji Hipotesis (Uji T) 

Menurut arikunto, (2006:306) Untuk menguji hipotesis di gunakan uji 

statistic. Kesamaan dua rata-rata yang bertujuan untuk menentukan hasil dari 

tes kelincahan pre test dan post-test design, maka uji hipotesis yang di 

gunakan adalah uji t, pada taraf kepercayaan 95% atau α=0,05 dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
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t= 
𝑀𝑑

√
£𝑋2𝑑

𝑁(𝑁−1)

 

Keterangan : 

Md : Mean dari perbedaan pre test dan post test 

Xd : Deviasi dari masing-masing subjek (d-Md) 

£x2d : Jumlah kuadrat deviasi 

N  : Jumlah pada sampel 

N-12 : Ditentukan dengan N 


