BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian di laksanakan di lapangan permanen yang berada di komplek
Gor Raden Mas Said Kabupaten Karanganyar.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama 5 minggu termasuk tes awal dan tes
akhir shooting. Perlakuan dilakukan dengan frekuensi latihan tiga kali dalam
seminggu.

B. Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu, karena sampel tidak dikarantina
atau tidak diasramakan. Penelitian eksperimen diartikan sebagai penelitian yang digunakan
untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang
terkendali (Sugiyono, 2012: 109).
Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, untuk memanipulasi dua variabel
atau lebih bisa menggunakan desain penelitian faktorial 2x2. Dengan desain ini bisa
meneliti pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen, dan juga
pengaruh interaksi antara variabel-variabel independen. Untuk lebih jelasnya disajikan
gambar desain penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 3.1 Desain Faktorial 2x2
Metode latihan
Jenis
kelamin
Putra (B1)

Penghalang
gawang
(A1)

Penghalang di
antara 2 cone
(A2)

A1B1

A2B1

A1B2

A2B2

Putri (B2)
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Keterangan :
1. A1B1

: Kelompok metode latihan shooting menggunakan
penghalang gawang dengan kriteria jenis kelamin putra.

2. A1B2

: Kelompok metode latihan shooting menggunakan
penghalang gawang dengan kriteria jenis kelamin putri.

3. A2B1

: Kelompok metode latihan shooting menggunakan
penghalang di antara 2 cone dengan kriteria jenis kelamin putra.

4. A2B2

: Kelompok metode latihan shooting menggunakan
penghalang di antara 2 cone dengan kriteria jenis kelamin putri.

Pembagian kelompok eksperimen di dasarkan pada game shooting pada tes
awal ke dalam 4 kelompok yaitu A1B1, A1B2, A2B1, A2B2 dengan cara ordinal
pairing di ranking dari yang tertinggi sampai terendah.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah atlet Raden Mas Said Petanque Club
Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 32 orang dengan atlet putra 18 orang dan atlet
putri 14 orang.
2. Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 atlet putra dan 14
atlet putri diperoleh secara random dengan teknik Purposive Sampling.
Purposive Sampling merupakan teknik yang penentuan sampelnya dengan
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:126).
Untuk menjadi sampel harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
a. Dapat melakukan shooting
b. Bersedia menjadi sampel penelitian
c. Mengikuti program latihan yang telah direncanakan.
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D. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (independent variable)
dan satu variabel terikat (dependent variable) dengan perincian:
1. Variabel Bebas (Independent Variable) yaitu variabel yang mempengaruhi
variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu :
a. Variabel manipulatif terdiri dari metode latihan shooting menggunakan
penghalang gawang dan menggunakan penghalang di antara 2 cone.
b. Variabel atributif adalah variabel yang melekat pada diri sampel yang
dibedakan atas jenis kelamin putra dan putri.
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh
variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan shooting
petanque.

E. Operasional Variabel
Untuk memberikan penafsiran yang sama terhadap variabel-variabel dalam
penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi dari variabel-variabel penelitian
adalah sebagai berikut:
1. Latihan shooting menggunakan penghalang gawang
Merupakan pendekatan latihan yang menitik beratkan pada latihan teknik
terlebih dahulu, setiap teknik gerakan harus dilatih secara benar. Salah satu cara
meningkatkan teknik shooting yaitu setiap atlet melakukan lemparan melewati
paralon setinggi 15 cm secara terus-menerus dengan diberi masa selang istirahat.
2. Latihan shooting menggunakan penghalang di antara 2 cone
Merupakan pendekatan latihan yang menitikberatkan pada latihan teknik
yang membutuhkan konsentrasi dan fokus. Gerakan shooting harus dilakukan
secara benar. Atlet harus melakukan lemparan bola ke lingkaran dengan bahu
lurus dan bukaan pergelangan tangan tepat lurus ke target, bola yang dilempar
melewati tengah dari 2 cone.
3. Jenis Kelamin
Jenis dalam penelitian ini adalah putra sejumlah 14 orang dan putri
sejumlah 14 orang.
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4. Kemampuan shooting petanque
Merupakan skor hasil yang diperoleh dalam melakukan tes shooting dan
masuk daerah sasaran yang angka nya sudah ditentukan (dari 0, 1, 3 dan 5).
Dalam penelitian ini untuk mengukur kemampuan shooting petanque
menggunakan tes game shooting.

F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan pengukuran tes
game shooting. Petunjuk pelaksanaan tes game shooting:
1. Setiap atlet melakukan lemparan shooting dimulai dari jarak 6 meter sampai 9
meter pada station 1, station 2, station 3, station 4, dan yang terakhir station 5.
2. Atlet berdiri di dalam lingkaran dan tidak boleh menginjak tepi lingkaran.
Apabila atlet menginjak tepi lingkaran dinyatakan pelanggaran dan
mendapatkan nilai nol.
3. Setiap satu kali lemparan diberikan waktu satu menit.
4. Tembakan dinyatakan valid apabila pendaratan bosi harus berada di dalam
lingkaran di mana target dan rintangan diposisikan.
Penilaian :
1. Nilai 1 apabila bosi target terpukul dengan benar namun tidak meninggalkan
lingkaran.
2. Nilai 3 apabila bosi taget terpukul dengan benar dan kedua bosi (bosi target dan
bosi tembakan) keluar dari lingkaran.
3. Nilai 5 apabila bosi tembakan tidak keluar dari lingkaran dan bosi target terpukul
dengan benar dan keluar dari lingkaran.
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Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data
Hasil Lemparan
No Nama Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5 Jumlah
6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst

G. Teknik Analisis Data
1. Uji Prasyarat Analisis
a. Uji Normalitas(Liliefors)
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang di peroleh
berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
bantuan SPSS 20 untuk mempermudah dalam perhitungan dan pengambilan
keputusan. Langkah-langkahnya : Input data ke spss > Analyze > Deskriptive
Statistics > Explore. Kriteria Uji Normalitas Liliefors sebagai berikut:
1) Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka berdistribusi normal.
2) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka tidak berdistribusi normal.
b. Uji Homogenitas(Levene Statistic)
Diperlukan uji homogenitas agar yakin bahwa kelompok-kelompok
yang membentuk sampel berasal dari populasi yang homogen. Uji
homogenitas menggunakan bantuan spps versi 20. Langkah-langkahnya :
Input data ke spss > Analyze > Compare Means > One-Way Anova > beri
centang pada Homogenity of variance least.
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Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas: Levene Statistic
1) Jika nilai probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah homogen.
2) Jika nilai probabilitas < 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen.
2. Uji Hipotesis (Two Way Anova)
Uji two way anova bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata
pada kelompok yang telah terbagi menjadi dua. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan bantuan SPSS 20 agar lebih mudah dalam
menghitung dan memberikan keputusan. Langkah-langkahnya: Input data
ke spss > Analyze > General Linear Model > Univariate. Dasar pengambilan
keputusan uji two way anova sebagai berikut:
a. Jika nilai Sig. < 0,05, maka ada perbedaan.
b. Jika nilai Sig. > 0,05, maka tidak ada perbedaan.
Hipotesis :
H0 : tidak ada interaksi
H1 : ada interaksi
Pegambilan keputusan:
1) Jika nilai Sig. > 0,05, maka H0 di terima.
2) Jika nilai Sig. < 0,05, maka H0 di tolak, jadi H1 di terima.
H. Prosedur Penelitian
Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap tes awal, tahap perlakuan dan
tahap tes akhir. Perlakuan dilaksanakan 15 kali pertemuan di mana latihan
dilakukan 3 kali dalam seminggu.
a. Tes awal
Tes awal dilaksanakan di lapangan petanque Kabupaten Karanganyar.
Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan tes awal adalah untuk mengukur
kemampuan atlet dalam melakukan shooting sebelum diberi perlakuan. Pre-test
yang diberikan yaitu game shooting. Langkah-langkah tes awal adalah : sebelum
kegiatan tes dimulai atlet diberikan pemanasan dan peregangan secukupnya oleh
petugas, selanjutnya atlet diberikan penjelasan dan contoh mengenai tes yang
akan dilakukan. Skor yang diberikan sesuai dengan poin pada game shooting
(poin 1 apabila bola mengenai sasaran tetapi sasaran tidak keluar dari lingkaran,
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poin 3 apabila bola mengenai sasaran dan kedua bola keluar dari lingkaran, poin
5 apabila bola yang menganai sasaran berhenti didalam lingkaran dan bola
sasaran keluar dari lingkaran, poin 0 apabila bola tidak menganai sasaran).
b. Pelaksanaan Latihan
Latihan dilaksanakan 3 kali seminggu yaitu pada hari selasa, hari kamis
dan hari sabtu pada pukul 15.00 WIB dengan menggunakan bosi yang berjumlah
3 buah. Tahap pada pelaksanaan latihan adalah sebagai berikut:
1) Persiapan dan pemanasan
Persiapan latihan yang dilakukan adalah berdoa dan pemasanan agar
kesiapan kerja pemain terjaga. Setelah berdoa, pemain lari 1 kali putaran GOR
RM Said agar denyut nadi kerja tercapai sehingga atlet siap untuk melakukan
latihan dan dilanjutkan dengan stretching atau penguluran otot.
2) Pelaksanaan perlakuan
Pada latihan inti, atlet dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok putra
dan kelompok putri. Perlakuan yang diberikan berjalan dari awal yang sama
sehingga dalam hasil akhir terdapat hasil yang adil. Pada kelompok putra dan
putri sama-sama diberi latihan shooting, model latihannya adalah latihan
shooting menggunakan penghalang gawang dan menggunakan penghalang di
antara 2 cone. Latihan ini membutuhkan konsentrasi dan fokus untuk dapat tepat
mengenai sasaran.
3) Pendinginan dan penutupan
Pendinginan dilaksanakan dengan stretching dari mulai tangan sampai
kaki. Sebelum melakukan doa, peneliti memberikan koreksi dan evaluasi dari
setiap kesalahan teknik dan pelaksanaan sehingga untuk pertemuan berikutnya
tidak terdapat kesalahan lagi. Setelah selesai dilanjutkan dengan penutupan,
yaitu berdoa dan pulang kerumah masing-masing.
4) Tes akhir
Setelah atlet menjalani latihan selama 2 bulan maka diadakan tes akhir yang
tujuannya untuk mengetahui hasil latihan shooting dengan menggunakan penghalang
cone. Pelaksanaan tes akhir yaitu menguji hasil latihan shooting setelah diberikan latihan
pada atlet putra dan atlet putri. Post-test yang diberikan sama dengan pre-test yaitu
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game shooting. Langkah-langkah tes akhir adalah : sebelum kegiatan tes dimulai
atlet diberikan pemanasan dan peregangan secukupnya oleh petugas, selanjutnya
atlet diberikan penjelasan dan contoh mengenai tes yang akan dilakukan. Skor yang
diberikan sesuai dengan poin pada game shooting (poin 1 apabila bola mengenai
sasaran tetapi sasaran tidak keluar dari lingkaran, poin 3 apabila bola mengenai
sasaran dan kedua bola keluar dari lingkaran, poin 5 apabila bola yang menganai
sasaran berhenti didalam lingkaran dan bola sasaran keluar dari lingkaran, poin 0
apabila bosi tidak mengenai sasaran).

