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BAB IV 

  METODE PENELITIAN  

 

A. Desain Penelitian  

Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan, 

dan prosedur yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan baru. 

Setiap orang pasti memiliki motivasi yang berbeda-beda, salah satunya 

dipengarui oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan 

tujuan peneliti sebenarnya sama saja pada dasarnya, bahwa penelitian 

merupakan refleksi dari keinginan seseorang untuk selalu berusaha 

mengetahui hal yang baru (Sugiono, 2016). 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pada penelitian ini 

penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitian quasi eksperimen. Dengan desain penelitian yang digunakan 

adalah one group Pretest-Posttest. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah permainan Tradisional egrang batok kelapa sedangkan untuk 

variabel terkaitnya dalam penelitian ini adalah perkembangan 

keseimbangan anak usia 5-6 tahun. 

 

  

 

Skema 4.1 Rancangan Penelitian 

  

O2 P S O1 X 
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Keterangan : 

P   : Populasi 

S   : Sampel  

O1 : Pretest 

X   : Permainan egrang tempurung kelapa 

O2 : Postest 

 

B. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono, (2016) populasi adalah merupakan   

suatu wilayah yang terdiri  dari objek atau subyek yang memiliki 

kualitas dan karakterisitik tertentu yang ditetapkan oleh peniliti 

untuk diteliti dan selanjutnya didapatkan sebuah kesimpulan. 

Populasi penelitian kali ini adalah anak murid TK Cahaya Bunda di 

Kota Malang berjumlah 32 anak. Dan yang telah di teliti  di studi 

pendahuluan sebanyak 5 anak. Dengan demikian populasi 

berjumlah 32. 

2. Sampel  

Menurut Sugiono, (2016) Sampel adalah bagian dari jumlah  

dan yang termasuk karakteristik yang dimiliki oleh sebuah 

populasi. Sampel yang diambil anak usia 5 – 6 tahun di TK B 

Cahaya bunda Kota Malang. 

3. Teknik Sampling 

Sampling dari penelitian ini ialah purposive sampling, yang 

berarti teknik pengambilan sampling ditentukan dengan beberapa 
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pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh 

nantinya bisa lebih representative (Sugiyono, 2016) 

a. Kriteria Inklusi  

1) Berusia 5 – 6 tahun. 

2) Mampu melakukan aktivitas sesuai perkembangan anak. 

3) Mampu mengikuti instruksi peneliti. 

4) Tidak mengalami kecacatan fisik. 

5) Bersedia menjadi responden. 

b.  Kriteria Eksklusi 

1) Tidak melanjutkan permainan pada saat penelitian 

2) Tidak mengikuti permainan selama 2 kali berturut-turut. 
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C. Kerangka Kerja Pikir 

 

 

   

 

 

 

 

 

D.                                                                                                                         

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analisis Data : Uji Normalitas 

dengan menggunakan Shapiro 

Wilk, T Paired test 

 H1 : Ada pengaruh peningkatan 

keseimbangan setelah pemberian 

permainan egrang modifikasi 

terhadap anak usia 5-6 tahun” 

 

Ho : Tidak ada pengaruh 

peningkatan keseimbangan setelah 

pemberian permainan egrang 

modifikasi terhadap anak usia 5-6 

tahun” 

 

Observasi  

Populasi anak TK B Cahaya Bunda Malang dengan usia 5 – 6 tahun. 

Teknik Sampling : purposive 

sampling. 

Sampel : yang termasuk sesuai kriteria inklusi 

Identifikasi Variabel Independen: Identifikasi Variabel Dependen: 

Permainan egrang  

 

Perkembangan keseimbangan 

anak usia 5 – 6 tahun 

 

 balance beam test 

Bagan 4.2 Kerangka Kerja Penelitian 
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D. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di TK Cahaya Bunda Kota 

Malang pada tahun 2020, dengan memeriksa seberapa kemampuan 

anak-anak didik TK Cahaya Bunda mempertahankan keseimbangan 

dinamis pada saat beraktivitas disekolah maupun dirumah.  

 

E. Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan mulai tanggal 5 Oktober untuk 

observasi awal di TK Cahaya Bunda Kota Malang, dan akan 

dilanjutkan penelitian pada tanggal 27 Januari sampai 20 Februari 

2020.  

 

F. Identifikasi Variabel  

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab 

timbulnya atau berubahnya variabel terkait. Atau variabel yang 

mempengarui variabel terkait (Sugiyono, 2009). Variabel bebas 

dari penelitian ini adalah permainan egrang batok kelapa yang akan 

dilakukan di TK Cahaya Bunda Kota Malang. 

2. Variabel Terkait (Dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009). 

Untuk variabel terikat dari penelitian ini adalah tingkat gangguan 
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keseimbangan dinamis anak usia 5-6 tahun di TK Cahaya Bunda 

Kota Malang dengan menggunakan pengukuran keseimbangan 

balance beam test. 

 

G. Definisi Operasional  

Definisi operasional meliputi pengertian variabel yang akan 

diteliti. Variabel tersebut yaitu, variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, 

sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen (Hidayat, 2007). Definisi operasional penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

  Daftar Tabel 4.1. Difinisi Operasional 

Variabel  Difinisi 

operasional  

Instrumen Skala 

data  

Variabel 

independen : 

Permainan egrang 

tempurung kelapa 

dengan dosis 

permainan selama 

5 menit 

perkelompok.  

 

Permainan egrang 

batok kelapa 

dimainan selama 5 

menit setiap 

kelompoknya, 

dengan jarak 

berjalan 3 meter.   

Setiap anak yang 

bermain wajib 

mengikuti instruksi 

dan langkah-

langkah permainan 

yang ada 

didalamnya. 

 - 
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Variabel 

dependen : 

pengembangan 

keseimbangan 

anak usia 5-6 

tahun  

Keseimbangan anak 

usia 5-6 tahun dapat 

diukur 

menggunakan 

balance beam test 

untuk mengetahui 

tingkat kemampuan 

mempertahankan 

keseimbangan. 

balance beam 

test 

 Rasio 

 

H. Tahap Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

a. Tahap Persiapan  

Pengumpulan data menggunakan observasi, dari hasil observasi 

tersebut dicatat dalam lembaran observasi. Sebelum melakukan 

penelitian ini peneliti memerlukan surat izin studi pendahuluan 

yang akan diserahkan kepihak Kepala sekolah TK Cahaya 

Bunda. Setelah surat izin dari kampus telah diserahkan ke 

pihak sekolah peneliti melanjutkan observasi selanjutnya 

dengan memperkenalkan diri menjelaskan tujuan kedatangan 

peneliti kepada orang tua murid dan pihak sekolah. Setelah dari 

pihak orang tua murid dan pihak sekolah mengetahui maksud 

kedatangan peneliti, pihak sekolah langsung memberikan izin 

untuk dilakukannya penelitian ini dan orang tua terlebih dahulu 

menandatangani surat persetujuan dari peneliti. Selanjutnya 

peneliti memberikan pertanyaan ke pihak sekolah guna untuk 

mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan peneliti. 
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b. Sumber Data 

Pada penelitian ini sumber data yang diperoleh dari pihak 

sekolah TK Cahaya Bunda. Kemudian diamati dengan 

menggunakan alat ukur  balance beam test. 

c. Tahap Pelaksanaan 

1) Hal pertama yang dilakukan dari penelitian ini adalah 

meminta izin dari Kaprodi Fisioterapi, setelah 

mendapatkan izin dari pihak Kaprodi selanjutnya 

melakukan studi pendahuluan di TK Cahaya Bunda untuk 

mengambil data-data murid TK Cahaya Bunda. 

2) Selanjutnya meminta izin ke pihak sekolah dan orang tua 

murid. 

3) Kemudian peneliti menjelaskan maksud penelitiannya 

dan tujuan serta manfaat dari penelitian ini.  

4) Setelah bersedia, maka wakil dari murid TK Cahaya 

Bunda menandatangani lembar persetujuan berupa 

informed consent  yang meliputi data pribadi. 

5) Setelah semua prosedur telah disetujui dari pihak wali 

murid maka akan di lakukan latihan keseimbangan 

dengan permainan egrang batok kelapa. Intervensi ini 

dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu dan berlangsung 

selam 4 minggu, frekuensi permainan dalam latihan 

minimal 30 menit maksimal 60 menit. 
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6) Peneliti juga akan melakukan tes sebelum dan sesudah 

perlakuan dan menyusun dan serta mendokumentasikan 

hasil penelitian.  

2. Pengolahan Data 

a. Editing Data 

Secara  umum  editing  merupakan  tahap  dimana  peneliti 

akan    melakukan  pengecekan  data  mengenai  hasil  tes  yang  

telah  didapatkan  dari  lembar  observasi yang  bertujuan untuk  

mempermudah  peneliti  dalam  menganalisa  data. 

b. Coding Data 

Tahapan  ini  bertujuan untuk  memberikan  data  kode  yang  

telah terkumpul untuk diindentifikasikan  dan  juga coding  

akan mempermudah  peneliti  dalam  melakukan  analisa  

data  untuk  mengetahui  responden  yang  sudah  ataupun  

belum  melakukan  penelitian. 

c. Prosessing  

Setelah  data  yang  diperoleh sudah benar tahapan  

selanjutnya  yaitu dengan melakukan proses entry  terhadap  

data  yang  sudah  masuk, agar  dianalisa  dari  setiap  

responden  ke  dalam  komputer. 

d. Cleaning 

Tahapan  ini  adalah  tahapan  yang  terakhir  berupa  

pengecekan  kembali  terkait  dalam  proses  pengolahan data.  
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Pada  tahapan  ini  akan  memeriksa  semua  data  dan  

memastikan  ketidaklengkapan  data  sehingga  dapat  

dianalisa 

3. Analisis Data  

a. Analisis Univariat 

Analisis  Univariat  biasa  digunakan  untuk  menjelaskan  

atau  mengidentifikasi  pengaruh  antara  masing-masing  variabel  

dependen.  Sehingga karakteristik  responden  dapat  dianalisa  

pada  penelitian  berupa  usia, umur, berat badan, tinggi badan  

dan  jenis  kelamin (Defriyan,2011). 

b. Analisis Brivariat 

Analisis  Brivariat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  

pengaruh  antara  dua  variabel,  yaitu  variabel  independen  dan  

variabel  dependen.  Sehingga  pada  saat  analisis  data  dapat  

diketahui  apakah  terdapat  pengaruh  permainan egrang 

tempurung kelapa  terhadap  keseimbangan  anak  usia  5  -6 tahun 

(Ogino,2014). Adapun  tahapan-tahapan  berikut  dari  analisa  

bivariate,  yakni  

a. Uji Normalitas Data 

Pada  penelitian  ini  uji  normalitas  data  bertujuan  untuk  

mengetahui  apakah  data  berdistribusi  secara normal  

ataupun  tidak normal. Uji normalitas menggunakan  shapiro 

– wilk dengan jumlah sampel 27 anak.  
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b. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji paired t 

test.  Uji ini  dilakukan setelah dilakukannya uji normalitas 

data dan data berdistribusi normal. Uji paired t test 

digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

pemberian permainan egrang tempurung kelapa terhadap 

peningkatan keseimbangan dinamis anak usia 5-6 tahun di 

TK Cahya Bunda Kota Malang. Jika probabilitas kurang dari 

0,05 berarti………….. 

 


