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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian  

  Tempat dilakukan di dojo Kebun Kelapa Kota Jambi waktu 

penelitian dirancanakan lebih kurang 6 minggu dengan frekuensi latihan 3 

kali seminggu pada bulan Januari  Dan Maret 2020.  

3.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian experiment. Rancangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah “the one group pretest posttest 

design” atau tidak adanya grup control Sukardi ( 2009:18 ). Metode 

experimen dengan sampel tidak terpisah maksudnya peneliti hanya memiliki 

satu kelompok saja, yangdiukur dua kali, pengukuran pertama (pretest) di 

lakukan sebelum subjek diberi perlakuan, kemudian perlakuan (treatment), 

yang akhirnya ditutup dengan pengukuran kedua (posttest). adapun 

rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

     Bagan 3.2 Rancangan Penelitian  

Keterangan :  

T1 : Tes awal (pretest) 

X : Perlakuan   

T2 : Tes Akhir (posttest) 

  Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 207) menyatakan penelitian 

eksprimen merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui ada 

T1 T2 X 
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tidaknya akibat dari “suatu” yang dikenakan pada subjek yang diselidiki 

atau yang di teliti. Dengan kata lainpenelitian eksprimen mencoba meneliti 

ada tidaknya hubungan sebab akibat, caranya adalah dengan membandingan 

keadaan sebelum dan sesudah diberi pelakuan.  

  Penelitian ini disusun dalam sebuah alur agar peneliti dapat secara 

terarah, sistemati dan sesuai tujuan. Langkah-langkah prosedur peneliti alur 

sebagai berikut: 

1. Menghubungi pengurus PERKEMI Kempo Kota Jambi atau Pelatih 

2. Setalah adanya persetujuan, maka dilanjutkan pengambilan data  

3. Tes Keterampilan mawashi geri  

4. Setelah data diperoleh dari pelaksaan tes, dilaksakan pengolahan data 

sesuai dengan petunjuk dari buku pengembangan olahraga terkini dan 

para pakar. 

3.3  Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono 

2012 : 80 ) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kenshi pemula  dojo 

Kebun Kelapa Kota Jambi. Jumlah Atlet pemula dojo kebun kelapa 22 

orang.   

3.3.2 Sampel  

 Sampel adalah contoh, repesentan atau wakil dari suatu populasi yang 

cukup besar jumlahnya, yaitu bagian dari keseluruhan yang dipilih daru 
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representif jumlahnya dari kesluruhannya (kartono, 1990:129) sampel 

merupakan pengambilan sejumlah bagian populasi yang dianggap dapat 

mewakili dari keseluruhan anggota populasi. Sampel yang akan diambil dan 

sesuai dengan kiriterian. Adapun Kriteria atlet pemula shorinji kempo kota 

Jambi sebagai berikut : 

1. Atlet yang aktif berlatih dalam 2 bulan terakhir 

2. Bersedia dengan iklas mengikuti beberapa rangkaian tes 

penelitian.  

Berdasarkan Kriteria diatas Atlet yang telah menenuhi syarat 

tersebut sebanyak 16 orang.  

  Hal ini senada juga yang dikemukakan oleh ridwan  

(2004:12 ) sampel sederhana diartikan sebagian dari populasi 

yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu 

penelitian. Dengan kata lain sampel adalah sebagian dari 

populasi untuk mewakili seluruh populasi.    

3.4 Variabel Penelitian  

   Menurut Sugiyono (2000:38) variable penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan pleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya 

a) Variable bebas (independent variable ) = Variasi Latihan Tendangan  

b) Variable terikat  (dependent variable ) = Keterampilan Tendangan 

Mawashi Geri Atlet Pemula Shorinji Kempo Kota Jambi  
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3.5 Jenis Dan Sumber Data  

3.5.1 Jenis Data  

1. Data primer adalah data hasil dari penelitian keterampilan 

tendangan    

    mawashi geri  

  2. Data yang diperoleh dari informasi yang mendukung peneliti  

3.6 Instrumen Penelitian  

   Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik. Instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk 

memperoleh data pada penelitian adalah lembar tes keterampilan tendangan 

mawashi geri Shorinji Kempo. Petunjuk pelaksanaan tes untuk mendapatkan 

data dilakukan dengan cara:  

1. Diamati sikap badan 

2.  Sikap badan sebelum melakukan tendangan 

3.   Teknik cara menendangan 

4.  Perkenaan tendangan kesasaran  

5. Sikap badan setelah melakukan tendangan  

6. Memberikan tanda ( √ ) apa bila gerakannya sesuai dengan gerakan 

7. Setiap ( √ ) nilainya diberi nilai 1 
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Table 3.1 Instrument Penilaian 

INDIKATOR 

 

DESKIPSI NILAI 

1 

Sikap Awal  1. Pandangan lurus ke depan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Badan dimiringkan ke kanan atau ke 

kiri     

    sesuai dengan kuda-kuda  

 

3. Kedua tangan berada disangmai   

4. Kedua tanggan melindungi sangmai  

5. Kedua tanggan kiri dan kanan di 

kepalkan  

 

6. Posisi kaki ditekukan   

7. Berat badan berada diposisi tengah  

8. Kuda-kuda membentuk huruf  L  

9. Punggung dan kepala sejajar  

10. Rangkaian gerak kaki, pinggul dan    

      tangan siap untuk melakukan 

tendangan  

      mawashi geri 

 

Sikap Pelaksanaan  11. Saat melakukan tendangan, tangan 

tetap melindungi sangmai (rusuk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Saat melakukan tendangan kaki 

diangkat  

      sejajar dengan paha  

 

13. Saat melakukan tendangan kaki  di   

lipatkan kesamping 

 

14. Saat melakukan tendangan tumpuan 

kaki tetap ditekukan 

 

15. Saat melakukan tendangan berat 

bada bertumpu pada satu kaki kiri/kanan 

 

16. Saat melakukan tendangan 

pandangan lurus kedepan  

 

17. Saat melakukan tendangan kedua 

tangga tetap dikepalkan 

 

18. Saat melakukan tendangan gerakan 

kaki dan badan harus cepat berputar 

 

19. Saat melakukan tendangan kaki tidak 

sedikit diangkat/dijinjit 

 

20. Saat melakukan tendangan, bola-

bola kaki sebagai poros rotasi tendangan 

 

21. Saat melakukan tendangan rotasi 

pinggul dan badan harus cepat pada     

saat menendang 

 

22. Posisi kaki point saat melakukan  

Tendangan 

 

23. Sasaran tendangan ke arah sangmai   
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      (rusuk) 

24. Tendangan mengunakan punggung 

kaki  pada saat melakukan tendangan 

 

 

 25. Kaki dilontarkan saat menendang   

26. Saat melakukan tendangan, berawal 

dari lutut  

 

27. Pada saat melakukan tendangan 

Putaran Poros Kaki 90 derajat dengan    

mengunakan bola-bola kaki 

 

28. Pada saat  melakukan tendangan 

bola- bola kaki atau kaki bagian depan 

berputar tumit sedikit diangkat sehingga 

memudahkan putaran 

 

29. Setelah menendang kaki di tarik dan 

diLipat kemudian diturunkan  

membentuk kuda-kuda (kamai) 

 

Sikap akhir  30. Setelah melakukantendangan 

pandangan  lurus kedepan 

 

 31. Setelah melakukan tendangan posisi  

tangan kembali ke posisi sikap awalan 

 

32. Setelah melakukan tendangan posisi 

pinggul kembali keposisi kepada sikap    

awal 

 

33. Setelah melakukan tendangan kaki     

ditarik cepat untuk kembali kesikap awal  

 

34. Setelah kaki  ditarik, kaki ditekukan      

untuk kembali pada sikap awal 

 

35. Setelah kaki ditekukan dan ditarik     

dengan cepat kemudian diturunkan 

untuk membentuk kuda-kuda (kamai) 
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Table 3.2 rumus 

Sampel X X-Rata2 (X-Rata2)² 

A 14 -9,45 89,303 

B 29 5,55 30,803 

C 29 5,55 30,803 

D 33 9,55 91,203 

E 33 9,55 91,203 

F 27 3,55 12,603 

G 30 6,55 42,903 

H 16 -7,45 55,503 

I 20 -3,45 11,903 

J 24 0,55 0,303 

K 25 1,55 2,403 

L 17 -6,45 41,603 

M 20 -3,45 11,903 

N 23 -0,45 0,202 

O 21 -2,45 6,003 

P 22 -1,45 2,103 

Q 18 -5,45 29,703 

R 22 -1,45 2,103 

S 24 0,55 0,303 

T 22 -1,45 2,103 

Jumlah 469   554,95 

Rata-rata 23,45     

 

𝑠 = √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

𝑠 = √
554,95

20 − 1
 

𝑠 = √29,2079 

𝑠 = 5,404 
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Tabel 3.3 Norma Penilaian 

Rentang Skor 
 

Kategori 

X ≥ M + 1,5 SD 
 

Sangat Baik 

M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD 
 

Baik 

M - 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
 

Cukup 

M - 1,5 SD < X ≤ M - 0,5 SD 
 

Kurang 

X≤ M - 1,5 SD 
 

Sangat Kurang 

 
Keterangan:  

M : nilai rata-rata (mean)  

X : skor  

S : standar deviasi    (Sumber: Anas Sudijono, 2009: 186) 
 
 

Dari data uji coba instrument diperolah 

Rata-rata  =23,45 

Standar deviasi  = 5,404 
 
Untuk Kategori  

 A= X ≥ M + 1,5 SD (23,45 + 1,5 (5,404))= 31,5566 menjadi 32 (hasil 

pembulatan) 

B= M + 0,5 SD (23,45 + 0,5 (5,404) = 26,1522 menjadi 26 (hasil 

pembulatan) 

C= M - 0,5 SD (23,45 - 0,5 (5,404) = 20,7478 menjadi 21 (hasil 

pembulatan) 

D= X ≥ M - 1,5 SD (23,45 - 1,5 (5,404))= 15,3434 menjadi 15 (hasil 

pembulatan) 

Table 3.4 Norma Keteramapilan Tendangan 

Rentang Skor 

 

Kategori 

 

X ≥ 32 

 

Sangat Baik 

 

26 < X < 32 

 

Baik 

 

21 < X < 26 

 

Cukup 

 

15 < X <21 

 

Kurang 

 

X≤ 15 

 

Sangat Kurang 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data  

 Tekni pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan tes 

keterampilan tendangan mawahsi geri. Data yang dikumpul dalam 

penelitian ini yaitu data pre test melakukan tendangan mawashi geri 

sebelum sampel diberikan perlakuan (treatment) dan data post akan dilihat 

apakah treatment memberikan pengaruh atau tidak terhadap objek yang 

dilakukan 

Tes keterampilan tendangan mawashi geri diukur atau dinilai dari sikap 

awal, proses dan lanjutan, yaitu sebagai berikut: 

1. Alat Perlengkapan  

a. Lembar tes Teterampilan 

b. Pulpen  

2. Petugas Tes  

a. petugas (pelatih/ahli) yang mengamati peserta, yang melakukan 

tendangan mawashi geri mencatat hasil atau memberi nilai  

b. petugas dokumentasi 

3. Pelaksanaan  

a. Peserta berdiri membuat barisan dua sahf 

b. Petugas  berdiri di depan peserta 

c. Jarak antara peserta dengan ahli sekitar 2 cm  

d. Peserta di panggil kedepan melakukan tes di hadapan pelatih  

4. Pencatatan hasil  
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3.8 Analisi Data  

  Analisis data yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji-t. untuk melakukan  

uji-t populasi harus bertribus normal dan homogen. Untuk pengolahan data 

maka dibuat langkah-langkah perhitungan sebagai berikut: 

1. Mencari rata-rata pada masing-masing variabel setiap data awal dan 

akhir, dengan mengunakan rumus: 

X=
∑ 𝑋

𝑛
 

Keterangan : 

X  = nilai rata-rata yang dicari  

∑ x = jumlah skor variabel 

 N   = jumlah sampel 

2. Mencari nilai (simpangan baku) dari masing-masing variabel pada 

test awal dan test akhir, dengan menggunakan rumus variansi dan 

akar dari variansi dan akar dari variansi adalah nilai simpangan baku 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆 = 𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ x)2 

Keterangan: 

S = variasi 

n = jumlah 

𝑛 ∑ 𝑥2= jumlah dari nilai X kuadrat variabel X atau Y 

∑ 𝑥     = jumlah dari variabel X dan Y 

N(n-1) = jumlah dikurang 1 (derajat kebebasan) 

 



38 
 

       3.7.1 Uji Normalitas 

       Uji normalitas yang digunakan adalah uji 

liliefors,sebelum  dilakukan uji-t maka terlebih dahulu 

dilakukan perhitungan normalitas dari setiap data, yang 

bertujuan untuk mengetahui data apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau sebaliknya. Untuk pengujian hipotesis 

nol, ditempuh dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Pengamatan 𝑋1, 𝑋2 , dijadikan bilangan baku 𝑋1,     𝑋2,.... 

  Zn dengan mengunakan rumus: Z1 =
𝑋1−𝑋

𝑋
 

  (X dan S merupakan rata-rata dan simpangan baku setiap  

  variabel tes) 

a. Untuk setiap bilangan baku ini, menggunakan daftar 

distribusi normal baku, kemudian dihitung pula F(Z1) 

=P(Z_Z) 

b. Kemudian dihitung proposi  𝑋1, 𝑋2 . ............,𝑋𝑋 yang lebih 

kecil atau sama dengan Zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh 

S(Z1), maka; 

 

                                  S(Zi) = 
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑋1,𝑋2,………,𝑋𝑋

𝑋
 

c. Hitung selisih F(Z1)-S(Z1) kemudian tentukan harga 

mutlaknya. 

d. Hitung harga paling besar diantara harga-harga mutlak 

selisih tersebut,sebutlah harga ini (𝑋0) 
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e. Untuk menerima dan menolak hipotesis nol, maka kita 

bandingkan Lo ini dengan nilai kritis L yang diambil dari 

daftar nilai kritis L untuk uji liliefors,dengan taraf nyata 𝑋 = 

0,05. Kriterianya adalah: tolak hipotesis normal berarti data 

tidak berdistribusi normal sebaliknya terima hipotesis nol 

berarti data berdistribusi normal. Hipotesis nol berarti  

𝑋ℎ𝑋𝑋𝑢𝑋𝑋<𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋  

3.7.3 Uji Homogenitas 

     Uji homogenitas dilakukan untuk melihat data berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak, rumus yang digunakan yaitu 

uji FRumus sebagai berikuit:  

    F =
𝑠2
1

𝑆2
2 

Keterangan : 

𝑆2
1 = Variasi terbesar 

𝑆2
2 = Variasi terkecil 

 

3.7.3 Uji Hipotesis 

Menurut Arikunto Suharsimi (2006:306) untuk menguji 

hipotesis digunakan uji statistik. Kesamaan dua rata-rata yang 

bertujuan untuk menentukan aplikasi Hasil yang diperoleh 

mengunakan pre test dan post test one group design memberikan 

pengaruh atau tidak, maka uji hipotesis yang digunakan uji t, pada 

taraf kepercayaan 95% atau 𝑋 = 0,05 dengan menggunakan rumus: 
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t =
𝑋𝑋

√
∑ 𝑋2𝑋

𝑋(𝑋−1)

 

Keterangan : 

Md  = Mean dari perbedaan pre test dengan postest 

Xd  = Deviasi masing-masing subjek(d-Md) 

∑𝑋2𝑋    = Jumlah kuadrat deviasi 

N  = Subjek pada sampel 

d.d.  = Ditentukan dengan N-1 

 


