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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media 

pembelajaran dalam model pembelajaran taktis di sekolah menengah atas SMU 

LAB UPI. Dua media pembelajaran bola standard dan bola soft-volley  standard 

dalam model pembelajaran taktis terhadap hasil belajar keterampilan bermain 

bolavoli. Maka diperlukan data berupa skor yang menunjukkan perbedaan 

pengaruh hasil belajar keterampilan bermain bolavoli.  

Dalam penelitian ini model pembelajaran taktis dengan menggunakan bola 

standard dan soft-volley  adalah faktor yang mempengaruhi terhadap hasil belajar 

keterampilan bermain bolavoli siswa oleh karenanya perolehan skor penguasaan 

keterampilan bermain dapat diobservasi dan dianalisis berdasarkan hasil tes 

setelah mendapatkan perlakuan. Untuk itu prosedur yang ditempuh dalam 

penelitian ini adalah menjabarkan tentang metode penelitian , variable penelitian, 

populasi dan sampel, instrument penelitian, langkah-langkah penelitian,  serta 

pengolahan dan analisis data yang digunakan. 

 Penelitian ini menggunakan motode eksperimen. Penggunaan motode 

eksperimen ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui hasil 

yang diujicobakan, sehingga hubungan sebab akibat antara kelompok yang satu 

dengan yang lainnya akan menjawab masalah penelitian yang diajukan. Seperti 

yang dikemukakan Arikunto (2002 : 3) sebagai berikut: 
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Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 
(hubungan kausal) antara dua factor yang sengaja ditimbulkan oleh 
peneliti dengan mengeliminir atau mengurangi atau menyisihkan factor-
faktor lain yang bisa mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan dengan 
maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan 

 
 
Lebih jelas lagi Hyllegard (1996:43) adalah : “The goal of experimental 

research is to explore and understand cause and effect relationship and based the 

manipulation and measurement of variables”.  Jadi eksperimen adalah suatu cara 

untuk mengungkapkan  hubungan sebab akibat antara dua variable atau lebih yang 

akan diselidiki.  

McMillan & Schumacer (1989) dalam Creswell (1994: 117) 

mengungkapkan:  

‘An experiment tests cause-and-effect relationships in which the 
researcher randomly assigns subjects to groups. The researcher 
manipulates one or more independent variables and determines whether 
these manipulations cause an outcome.’   

 
Maksudnya hubungan tes percobaan dengan metode sebab akibat dimana 

peneliti secara acak memberikan tugas kepada kelompok-kelompok.  Peneliti 

memanipulasi satu variabel atau lebih dan menentukan apakah manipulasi ini 

menyebabkan suatu hasil.  Berdasarkan ke tiga pendapat di atas, penelitian 

eksperimen  adalah penelitian yang paling meyakinkan tentang variabel yang 

diteliti, karena dalam penelitian eksperimen peneliti memberikan perhatian serta 

kontrol penuh terhadap variabel yang dimanipulasi.  

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan sebagaimana peryataan di atas, maka 

penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2 X 2. 
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Digunakannya desain faktorial tersebut karena aksperimen dalam penelitian ini 

melibatkan dua variabel independen (Model pembelajaran taktis dan kemampuan 

motorik) yang masing-masing terdiri dari dua taraf. Model pembelajaran taktis 

(bola standard dan bola soft-volley) dan kemampuan motorik (tinggi dan rendah). 

Penentuan desain penelitian merujuk pada Sugiyono (2008 : 113) yaitu Desain 

Faktorial  seperti pada tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 
Desain Faktorial 

 
T1 

T1 

T1 

T1 

A1B1 

A1B2 

A2B1 

A2B2 

T2 

T2 

T2 

T2 

 

Keterangan 

T1   = Pre-test  

T2   = Post-test 

T2-T1   = Peningkatan Belajar  

A1 = Model pembelajaran taktis bola Standard 

A2 =  Model pembelajaran taktis bola Soft-volley 

B1    =  Kemampuan motorik tinggi   

B2    = Kemampuan motorik rendah 

A1B1 =  Model pembelajaran taktis bermain dengan   bola standard pada 
 siswa  yang mempunayi keterampilan motorik tinggi. 

A2B2 =  Model pembelajaran  taktis bermain dengan  bola soft-volley    
 pada  siswa yang mempunyai keterampilan motorik rendah. 

A1B2 =  Model pembelajaran taktis bermain dengan   bola standard pada 
 siswa  yang mempunayi keterampilan motorik rendah. 
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A2B2 =  Model pembelajaran taktis bermain dengan   bola  soft-volley  pada 
 siswa yang mempunayi keterampilan motorik rendah. 

 
 Menurut Hyllegard, et.al., (1996) hasil dari eksperimen yang 

menggunakan desain faktorial akan diperoleh informasi; ”(1) kontribusi masing-

masing variabel independen terhadap hasil perlakuan, dan (2) interaksi di antara 

variabel-variabel yang dilibatkan”. 

 Keuntungan dari penggunaan desain faktorial pada penelitian eksperimen 

adalah kemampuan untuk memperoleh imformasi mengenai interaksi di antara 

variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. 

 Agar rancangan penelitian yang dilaksanakan memadai untuk pengujian 

hipotesis dan untuk meyakinkan skor keterampilan bolavoli merupakan hasil 

perlakuan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi, maka dilakukan 

pengontrolan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Pengontrolan tersebut yaitu berupa:  

1. Validitas Internal 

 Pengontrolan validitas internal merupakan upaya pengendalian terhadap 

variabel-variabel yang doperkirakan dapat menimbulkan interpretasi lain. 

Menurut Christen (1988 : 141) kontrol validitas internal yaitu ”usaha 

mengendalikan proses eksperimen agar efek menimbulkan benar-benar terjadi 

oleh karena perlakuan yang dikondisikan.” 

 Kemudian menurut Gay (1981 : 211) validitas internal merupakan 

”kondisi dimana perbedaan yang diamati merupakan hasil langsung dari variabel 
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bebas, dan variabel bebas. Oleh karena itu diperlukan pengendalian terhadap 

unsur-unsur yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil eksperimen. 

 Pengontrolan dilakukan agar hasil pembelajaran taktis keterampilan 

bermain bolavoli yang diamati benar-benar akibat dari perlakuan, yaitu 

penggunaan media pembelajaran bola standard dan bola soft-volley . 

Variabel yang dikontrol adalah: 

a. Berkaitan dengan ada atau tidaknya keterlibatan tambahan atau peristiwa lain 

anggota sampel pada saat eksperimen. Upaya yang dilakukan adalah agar 

proses belajar mengajar pada kedua kelompok yang ditelit dalam situasi dan 

kondisi yang relatif sama, mengatur rencana eksperimen secara jelas, teratur, 

dan terjadwal dengan baik serta menyarankan agar selama mengikuti aktivitas 

belajar, anggota sampel tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran 

keterampilan bermain bolavoli diluar jadwal eksperimen. 

b. Berkaitan dengan komposisi kelompok sampel penelitian yang akan diberi 

perlakuan, maka diperlukan suatu upaya agar hasil eksperimen terkontaminasi 

oleh faktor perbedaan subyek penelitian.  

c. Berkaitan dengan adanya perubahan pada hasil eksperimen sebagai akibat dari 

perjalanan waktu dan perubahan secara alamiah berupa perkembangan (mental 

dan pertumbuhan fisik) anggota sampel. Upaya pengendalian adalah dengan 

cara rentang waktu pemberian perlakuan tidak terlalu lama. 

d. Berkaitan dengan proses pengukuran yang dilakukan pada saat pengumpulan 

data, maka pada saat tes awal maupu tes akhir menggunakan petunjuk 

pelaksanaan tes dan tester yang sama. Yaitu dengan tes yang sudah baku. 
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e. Berkurangnya peserta eksperimen, hal ini akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan komposisi dalam kelompok ekperimen. Upaya pengendalian yaitu 

dikontrol dengan terus menerus memberi motivasi dan memonitor kehadiran 

sampel melalu daftar hadir yang ketat sejak awal hingga akhir eksperimen. 

2. Validitas eksternal 

 Pengontrolan validitas eksternal yaitu melakukan pengendalian terhadap 

beberapa faktor agar hasil penelitian dapat digeneralisisikan. Menurut Ary, 

et.al.,(1985 : 164) ”Kontrol validitas eksternal dimaksudkan untuk memperoleh 

hasil eksperimen yang reperenstatif agar dapat digeneralisasikan”. Kemudian 

Vockell dan Asher (1995 : 338) mengemukakan ” validitas eksternal berkaitan 

dengan masalah generalisasi hasil penelitian kepada orang, keadaan dan waktu 

lain di luar lingkup eksperimen”. Dapat disimpulkan bahwa validitas eksternal 

berkaitan dengan reperesentatif atau tidaknya hasil eksperimen dan dapat 

digeneralisasikan kepada populasi. 

 

C. Variabel dan Definisi Oprasional 

1. Variabel Penelitian 

 Penelitian ini secara oprasional terdiri dari variabel bebas (independen), 

variabel atribut, dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas adalah variabel 

yang diberi perlakuan, yaitu Model pembelajaran taktis yang terdiri dari (a) bola 

standard, (b) dan bola soft-volley. Variabel atribut (variabel bebes skunder yang 

tidak dimanipulasi) adalah kemampuan motorik siswa yang terdiri dari ; (a) 
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kemampuan motorik tinggi, dan (b) kemampuan motorik rendah. Sedangkan 

variable terikatnya adalah hasil belajar keterampilan bermain bolavoli. 

2. Definisi Oprasional 

 Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru, akan penulis paparkan secara 

lebih oprasional menyangkut hal-hal penting sebagai berikut: 

1. Media Pembelajaran merupakan alat dalam pembelajaran untuk mencapai 

tujuan dan hasil belajar. 

2. Model pembelajaran pendekatan taktik menurut Griffin, Oslin, & Mitchell, 

(1997 ) dan Matzler, (2000 : 354) yaitu model pembelajaran yang sering 

diterapkan pada permainan olahraga yang lebih menekankan kepada 

pemahaman taktik bermain. 

3. Bola Soft-volley adalah bola yang terbuat karet yang halus, ringan dan mudah 

dimainkan. 

4. Bola standard adalah bola yang resmi dipakai dalan permainan bolavoli yang 

sebenarnya. 

5. Kemampuan motorik adalah keadaan segera dari seseorang untuk 

menampilkan berbagai variasi keterampilan gerak, khususnya dalam kegiatan 

olahraga (Singer: 1980). 

6. Keterampilan menurut Webster (1983: 105) mengatakan bahwa keterampilan 

adalah salah satu kemapuan yang efektif dan selalu siap untuk melakukan 

tindakan atau suatu penampilan. Jadi keterampilan merupakan suatu 

kemampuan yang di miliki seseorang untuk melakukan suatu penampilan. 
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7. Hasil belajar. Menurut Lutan (1998), yaitu “perubahan perilaku yang terjadi 

sebagai akibat kegiatan belajar, dari kegiatan yang tidak terbiasa atau yang 

sifatnya baru bagi seseorang atau sekelompok subyek”. 

8. Permainan bolavoli adalah adalah permainan memantul-mantulkan bola (to 

volley) oleh tangan atau lengan dari dua regu yang bermain di atas lapangan 

yang mempunyai ukuran-ukran tertentu. Untuk masing-masing regu, 

lapangan dibagi dua sama besar oleh net atau tali yang dibentangkan di atas 

lapangan dengan ukuran ketinggian tertentu. Dunphy dan Wilde (2000: 2-4) 

9. Siswa adalah Peserta didik di sekolah yang menjadi obyek dalam penelitian 

ini. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dan sampel dalam suatu penelitian merupakan sumber data yang 

memiliki sifat-sifat atau karakteristik tertentu dan memberikan daya tarik 

tersendiri bagi peneliti. 

 

1. Populasi 

Mengenai masalah populasi ini, Entang (1996:1) mengemukakan bahwa: 

“Populasi adalah seluruh subjek penyelidikan (yang dijadikan sumber data) baik 

berupa orang, benda, hal-hal atau kejadian-kejadian.” Selanjutnya Sudjana 

(1994:6) berpendapat bahwa “Populasi itu adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, hal menghitung atau pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif 
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mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan 

jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya“.  

Sedangkan Riduwan (2004: 55) mengungkapkan bahwa: ”Populasi 

merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi 

syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.”  Berdasarkan tiga 

pengertian di atas, maka populasi sasaran dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

X SMU LAB UPI, yang teridentifkasi memiliki tingkat kemampuan motorik 

rendah dan tinggi sebanyak 48 siswa dari populasi. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara 

mengambil sampel yang representatif dari populasi.  Pengambilan sampel ini 

harus  dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar 

dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.    

Sejalan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh media pembelajaran dengan bola yang berbeda (bola 

standard dan bola soft-volley )  dalam model pembelajaran taktis terhadap hasil 

belajar keterampilan bermain bolavoli siswa SMU LAB, maka untuk menghindari 

adanya distorsi hasil penelitian, pengambilan sampel dilakukan secara acak.  Hal 

ini dilakukan karena perlakuan yang diberikan dimaksudkan untuk dapat 

meningkatkan keterampilan bermain bolavoli siswa SMU LAB UPI dengan 

sampel yang memiliki motorik tinggi dan rendah 

Arikunto (1996: 107) mengemukakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer 

maka apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga 
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penelitian merupakan penelitian populasi.  Selanjutnya bila subjeknya besar, dapat 

diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil sampel sebanyak 50% dari jumlah populasi siswa laki-laki yang 

berjumlah 130 orang yang tersebar dari 7 kelas, sehingga  didapat sebuah sampel 

penelitian yang berjumlah 64 orang. Untuk lebih jelasnya penyebaran sampel 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 
Jumlah siswa laki-laki yang dijadikan sampel 

 
No Kelas Jumlah 

Siswa Putra 
Acak 

1 X-A 23 orang 11 orang 

2 X-B 18 orang 9 orang 

3 X-C 16 orang 8 orang 

4 X-D 19 orang 9 orang 

5 X-E 18 orang 9 orang 

6 X-F 18 orang 9 orang 

7 X-G 18 orang 9 orang 

 Jumlah 130 orang 64 orang 

                      Sumber: Sekolah Menengah Umum Lab UPI 

Sebelum eksperimen dilaksanakan, sampel sebanyak 64 orang itu 

melakukan tes kemampuan motorik.  Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui skor 

awal yang menunjukkan tingkat kemampuan motorik siswa SMU LAB UPI.  

Setelah data hasil tes kemampuan motorik terkumpul, maka selanjutnya penulis 

melakukan manipulasi kepada sampel dengan membagi ke 64 orang berdasarkan 

pendapat Verducci (1980 : 176), yaitu 27 % kelas atas dan 27 % kelas bawah, 
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rangking teratas 24 orang dengan kategori motorik tinggi, dan rangking terendah 

24 orang dengan kategori motorik rendah , sehingga sampel yang di ambil 

menjadi 48 orang. Kemudian tiap kelompok tinggi dan kelompok  rendah dibagi 

menjadi masing-masing 2 kelompok Bola standard dan soft-volley dengan cara 

undian. Sehingga akan menjadi 4 kelompok sesuai dengan kebutuhan dalam 

penelitian.  

Pembagian kelompok dengan cara ini akan lebih objektif bagi semua 

subjek penelitian, hal ini didasarkan atas kesempatan yang sama bagi semua objek 

untuk masuk ke dalam tiap kelompok.  Setelah terbagi menjadi empat kelompok, 

selanjutnya setiap kelompok motorik tinggi dan rendah, sebelum pelaksanaan 

eksperimen, keempat kelompok melakukan pre-test keterampilan bolavoli dan 

bermain bolavoli. 

Berikut pembagian sampel kedalam dua kelompok penelitian dapat dilihat 

pada table 3.2 di bawah ini:  

Tabel 3.3 
Komposisi Pengelompokan Sampel Eksperimen 

 

Kemampuan 
motorik 

Media Model Pembelajaran Taktis 
Jumlah 

Bola Standard  Bola Soft-Volley 

Tinggi 12 12 24 

Rendah 12 12 24 

Total 24 24 48 

 



78 

 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat atau tes yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yaitu sebagai berikut : 

1. Tes Keterampilan Teknik Dasar Bolavoli  

 Tes keterampilan bolavoli mengacu kepada model NCSU Volleyball Skill 

test Batterry (Strand dan Wilson, 1993). Adapun bentuk item tes keterampilan 

bolavoli dari NSCU Volleyball Skills Test Batterry  adalah: 

a. Test Servis 

Pelaksanaan tesnya sebagai berikut 

1. Tester berdiri siap servis di daerah servis dengan menggunakan servis dari 

bawah atau atas. 

2. Melakukan servis sebanyak 10 kali 

3. Servis diarahkan ke daerah lapangan yang telah diberi skor 2,3, dan 4. 

4. Apabila servis tidak masuk diberi skor 0, dan apabila pada garis diantara 

kedua skor maka diambil skor yang paling tinggi. 

5. Skor keseluruhan diambil dari banyaknya jumlah arah servis yang masuk 

secara sah.             
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Gambar 3.1. Tes Servis 
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b. Tes Pass Bawah 

 Pelaksanaan tesnya 

a. Tester melakukan pasing bawah di sebelah kiri lapangan 5 kali dan sebelah 

kanan lapangan 5 kali (dalam tanda silang) 

b. Tester melakukan pasing bawah apabila bola telah diumpankan atau 

dilemparkan oleh pengumpan atau pelempar dari seberang lapangan (tanda 

silang pengumpan bola) 

c. Kemudian lambungkan bola melewati rentangan tambang setinggi 3.20 yang 

berada di atas garis daerah serang, masuk ke daerah serang yang telah di beri 

skor 1 sampai 5 

d. Apabila telah melewati rentangan tambang dan masuk ke dalam serang 

diantara garis kedua skor, maka skornya diambil yang paling besar, dan 

apabila tidak melewati tambang atau keluar lapangan skornya 0 

e. Skor keseluruhan diambil dari banyaknya jumlah pasing bawah yang masuk 

secara sah. 
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                          Gambar 3.2. Tes Pasing bawah  
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c. Tes pass atas 
 
Pelaksanaan tesnya 

a. Tester melakukan pasing atas sebanyak 10 kali dan berdiri siap di daerah 

serang pada posisi sebelah kanan lapangan atau posisi 2 dalam permainan 

bolavoli. 

b. Tester melakukan pasing atas dari bola yang datang diumpankan dan 

dipasing bawah oleh pengumpan yang berada ditengah lapangan yang telah 

ditentukan atau pada posisi 5 pada permainan bolavoli. 

c. Tester mengumpan atas dengan keterampilan set-ups yang harus melewati 

rentangan tambang setinggi 4 meter dan berusaha memeasukan ke daerah 

yang telah diberi skor 1 sampai 5. 

d. Apabila bola yang masuk jatuh diantara garis kedua skor, maka diambil skor 

dari kedua. 

e. Skor keseluruhan diambil dari banyaknya jumlah set-ups yang masuk secara 

sah. 
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Gambar 3.3 Tes Pasing atas 
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2. Tes Membuat keputusan taktik dan pelaksanaan Keterampilan.  

Games Performance Assesment Instrument Components (GPAI), (Metzler, 

2000; 362) 

Bentuk tes membuat keputusan taktik dan Pelaksanaan keterampilan 

melalui metode GPAI adalah: 

Aspek Kriteria 

Pengambilan keputusan 

(Decision Making) 

 

Pelaksanaan Keterampilan 

(Skill Executuin) 

 

Dukungan (Support)  

 

 Format catatan observasi guru selama permainan bolavoli untuk mengetahui 

penampilan taktik siswa adalah sebagai berikut: 

Nama 
Siswa 

Membuat 
keputusan 

Pelaksanaan 
keterampilan 

Dukungan 

Tepat Tidak 
Tepat 

Efesien Tidak 
Efesien 

Tepat Tidak 
Tepat 
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F. Langkah-langkah Penelitian 

Agar lebih jelas, bagaimana langkah-langkah penelitian dilakukan dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

                                                                                                               

Gambar 3.1. Langkah-Langkah Penelitian 

 

POPULASI 

SAMPEL 

TES  KEMAMPUAN 

PENGOLAHAN DAN   
ANALISIS DATA 

HASIL 

KESIMPULAN 

TES AWAL KEMAMPUAN KETERAMPILAN DASAR 

MODEL PEMBALAJARAN 
TAKTIS 

Treatment                                     
Bola Standard 

• Kemampuan motorik tinggi 
• Kemampuan motorik rendah 

Treatment                                     
Bola Soft-Volley 

•••• Kemampuan motorik tinggi 
•••• Kemampuan motorik rendah 

TES HASIL BELAJAR  
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G. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

  Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan di lapangan bolavoli SMU Lab 

UPI  Jalan Dr. Setia Budhi No. 229 Bandung.  

2.   Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan sejak minggu awal bulan Maret 2010 sampai  awal  

bulan Mei 2010. Dilakukan sebanyak 20 pertemuan, dua  pertemuan awal (tes 

kemampuan motorik dan pre-test), dan dua  pertemuan terakhir (post-test) 

dilaksanakan  tiga kali dalam seminggu. Jadwal eksperimen disesuaikan dengan 

jam  pelajaranpenjas mulai pukul  07.00-10.00. wib  satu pertemuan  pada 

hari (senin) dan di luar jam pelajaran dua pertemuan (rabu dan jum’at). Berikut 

lebih  jelasnya pembagian  jadwal  terdapat pada tabel di bawah: 

Tabel. 3.5 Jadwal Pembelajaran Eksperimen 
No Waktu Hari Kelompok Eksperimen Keterangan 

1 
07.00-08.30. wib 
08.30.- 10.00.wib 
 

Senin Kel. Bola Soft-volley 
Kel. Bola Standard 

Jam Pelajaran 
Penjas 

2 
07.00-08.30. wib 
08.30.- 10.00.wib 

Rabu Kel. Bola Standard 
Kel. Bola Soft-volley Diluar jam 

pelajaran 
 3 

07.00-08.30. wib 
08.30.- 10.00.wib 

Jumat 
Kel. Bola Soft-volley 
Kel. Bola Standard 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

 Untuk mendapatkan data mengenai keterampilan siswa SMU LAB UPI, 

maka diperlukan alat pengumpul data.  Data penelitian dikumpulkan melalui 
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teknik tes dan pengukuran instrument tes.  Instrumen tes yang dipakai harus yang 

baik dan tingkat validitas serta reliabilitasnya juga terjamin.  

 Suatu alat ukur dikatakan valid, apabila alat ukur tersebut betul-betul 

mengukur apa yang hendak diukur.  Nurhasan (2000: 26) mengatakan bahwa: 

“Tes yang valid adalah tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Suatu 

pengukuran dapat dikatakan valid, bila alat pengukuran atau tes benar-benar tepat 

untuk mengukur apa yang hendak diukur dan sesuai dengan gejala yang 

diukurnya.”  Jadi validitas alat ukur akan mungkin terjadi apabila alat ukur itu 

tetap mengukur variable-variabel yang diteliti. 

 Suatu alat ukur dikatakan reliabel (terandal), apabila alat ukur tersebut 

mempunyai derajat keajegan.  Nurhasan (2000: 30) mengatakan bahwa: 

”Keterandalan ini menggambarkan derajat keajegan, atau konsistensi hasil 

pengukuran.”  Jadi reliability alat ukur akan mungkin terjadi apabila meskipun 

dilakukan pengukuran yang berulang-ulang dengan memakai alat ukur yang sama, 

objek dan subjek yang sama hasilnya akan tetap atau relatif sama. Adapun 

instrumen tes keterampilan bolavoli yang digunakan sudah baku dari NSCU 

Volleyball Skills (Strand dan Wilson, (1993 : 143,144) Tes Membuat keputusan 

taktik dan pelaksanaan Keterampilan/Games Performance Assesment Instrument 

Components (GPAI), (Metzler, 2000; 362) 

 Setelah data keterampilan bermain bolavoli terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut menggunakan 

program Software Computer Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

Serie. 17. Langkah-langkah pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut: 
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a. Tabulasi data setiap variabel 

b. Menghitung nilai rata-rata dari masing-masing butir tes 

c. Mencari nilai standar deviasi (s) dari masing-masing butir tes 

d. Menguji normalitas dilakukan terhadap setiap kelompok teknik yang 

digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov 

e. Menguji homogenitas data dari setiap kelompok tes dengan menggunakan 

Levene test. 

f. Hasil uji Beda Skor Pretest dan Postest keterampilan bermain bolavoli dengan 

menggunakan uji t data berpasangan. 

g. Hasil Analisis Varians (ANAVA) Faktorial 

h. Hasil Uji Tukey. 


