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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Proses pelaksanaan model taktis dan teknis dengan motor educability tinggi 

dan rendah terhadap keterampilan teknik dasar dan keterampilan bermain sepak 

bola pada siswa, akan terlihat manakala adanya suatu prosedur penelitian metode 

dan desain yang langkah-langkahnya akan dipaparkan sebagai berikut: 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian  ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di SMPN 6 Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep. 

Bangka Belitung. Alasan mengambil lokasi penelitian ini, belum adanya 

penelitian yang terkait tentang pendidikan jasmani, selain itu pula peneliti 

merupakan guru diwilayah Kabupaten Bangka Tengah sehingga untuk masalah 

perizinan penelitian akan lebih mudah. Sehingga peneliti berkesempatan untuk 

mengenali dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dikelas maupun di 

lapangan secara efektif, efisien. Adapun Karakteristik lokasi penelitian :  

- Suhu udara mencapai 32
0
 - 34

0
 

- Iklim tropis 

- Terletak di perkampungan yang dikelilingi hutan 

 

2. Populasi Penelitian 

Populasi dan sampel merupakan bagian yang penting dari sebuah penelitian.  

Ketelitian dalam menentukan sampel dari sejumlah populasi sangat menentukan 

hasil penelitian yang dilakukan. 

Populasi merupakan individu atau objek yang memiliki sifat-sifat umum.  

Dari populasi dapat diambil sejumlah data yang diperlukan untuk memecahkan 

suatu masalah yang diteliti.  Sugiyono (2010, hlm. 80) menjelaskan sebagai 
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berikut: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra kelas VII SMPN 6 

Sungaiselan yang berjumlah 130 orang. Dengan jenis kelamin laki-laki. 

Pemberian pengalaman gerak yang sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan akan bermanfaat dan berguna dimasa yang akan datang agar 

mereka bisa menjadi bibit-bibit atlet elit masa depan. Oleh sebab itu penerapan 

model pendekatan taktis dan teknis dengan motor educability diharapkan mampu 

meningkatkan keterampilan sepakbola (teknik dasar dan keterampilan bermain) 

siswa di sekolah menengah pertama. 

3.       Sampel Penelitian 

Untuk penentuan jumlah sampel berdasarkan pendapat Fraenkel dan Wallen 

(dalam Maksum, 2012, hlm. 62) mengemukakan bahwa “Tidak ada ukuran yang 

pasti berapa jumlah sampel yang representatif itu”. Meskipun demikian mereka 

merekomendasikan sejumlah petunjuk pada tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Jenis Penelitian Minimal Jumlah Sampel 

Deskriptif/Survei 

Korelasional 

Eksperimen/kausal-komparatif 

100 Subjek 

50 Subjek 

30 subjek atau 15 subjek dengan 

kontrol yang sangat ketat 

 

(Sumber: Maksum, A. (2012).  

 

Dapat disimpulkan dari pendapat diatas, dalam suatu penelitian semua 

anggota populasi dapat dijadikan sebagai sumber data dan dapat pula hanya 

sebagian anggota populasi saja yang umumnya disebut sebagai sampel penelitian.  
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Simpel 

Random Sampling, “Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu, cara demikian dilakukan apabila anggota populasi dianggap 

homogen (Sugiyono, 2010, hlm. 82).  Hal ini sesuai dengan populasi yang diambil 

untuk dijadikan sampel adalah siswa putra SMP yang usianya sekitar 12-15 tahun, 

yang bisa dikatakan homogen. 

Maksum (2012, hlm. 55) mengemukakan simple random sampling yaitu 

“merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi individu 

yang menjadi anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel”. Teknik 

random bisa dilakukan dengan cara undian atau dengan angka random. Jadi 

berdasarkan pendapat diatas peneliti menggunakan teknik simple random 

sampling dengan cara undian.  

Dari jumlah populasi 130 siswa dilakukan perendoman dengan simple 

random sampling dengan cara undian, sejumlah  siswa yang terpilih  terdapat 82 

siswa, selanjutnya  diukur tingkat motor educability-nya untuk mengetahui siswa 

yang memiliki motor  educability tinggi dan rendah. Yang kemudian hasilnya 

disusun mulai dari skor tingkat motor educability tinggi sampai dengan siswa 

yang memiliki tingkat motor educability rendah dengan persentasi 27% batas atas 

yang mewakili nilai tinggi dan 27% batas bawah yang mewakili nilai rendah 

(Verducci 1980, hlm.176). 

Jadi jumlah dari masing-masing sampel sebanyak 20 siswa untuk kelompok 

motor educability tinggi dan 20 siswa untuk kelompok motor educability rendah. 

Dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel peneliti menerapkan random 

assignment. “Means that every individual who is participating in an exsperiment 

has an equal chance of being assigned to any of the experimental or control 

conditions being compared.” Fraenkel, dkk (2012, hlm. 267). Maksud dari 

pendapat tersebut berarti bahwa setiap individu yang mengikuti dalam 
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penelitian/eksperimen memiliki kesempatan yang sama untuk 

ditugaskan/mengikuti ke salah satu kondisi eksperimental atau control yang 

dibandingkan. Setelah itu peneliti merubah/memanipulasi seluruh jumlah sampel 

menjadi empat kelompok sebagi berikut : 

1. Seluruh sampel sebanyak 82 orang di tes motor educability. 

2. Setelah mendapatkan data motor educability dari 82 siswa tersebut, 

peneliti membuat daftar rengking dari pertama hingga akhir. 

3. Kemudian peneliti membagi ke 82 siswa tersebut berdasarkan pendapat 

(Verducci 1980, hlm.176).  yaitu 27% batas atas untuk skor tingkat 

motor educability tinggi yang mewakili nilai tinggi. 27% batas bawah 

yang mewakili nilai rendah siswa yang memiliki tingkat motor 

educability rendah. 

4. Kemudian membagi sampel kedalam dua kelompok yaitu kelompok A 

dari rengking 1 sampai dengan 20 dengan motor educability tinggi dan 

kelompok B dari rangking 21 sampai dengan 40 dengan motor 

educability rendah. 

5. Setelah itu setiap masing-masing kelompok tersebut diacak 

menggunakan  random assignment  untuk menentukan banyak mana dan 

mendapat treatment apa. 

6. Menentukan kelompok A1 mendapatkan treatment pendekatan 

pembelajaran taktis dengan motor educability tinggi, kelompok A2 

mendapatkan treatment pendekatan pembelajaran taktis dengan motor 

educability rendah, kelompok B1 mendapatkan treatmen pendekatan 

pembelajaran teknis dengan motor educability tinggi, dan kelompok B2 

mendapatkan treatmen pendekatan pembelajaran teknis dengan motor 

educability rendah. 

Berikut ini pembagian dari masing-masing setiap kelompok dapat dilihat 

pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 

Pembagian Kelompok Berdasarkan Rangking Tes Motor Educability 

 

A1 

Kelompok Siswa  

Motor Educability Tinggi Dengan 

Menggunakan Pendekatan 

Pembelajaran Taktis 

B1 

Kelompok Siswa  

Motor Educability Tinggi Dengan 

Menggunakan Pendekatan 

Pembelajaran Teknis 

1,4,5,8,9,12,13,16,17,20 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19 

 

 

 

 A2  

Kelompok Siswa  

Motor Educability Rendah Dengan 

Menggunakan Pendekatan 

Pembelajaran Taktis 

B2 

Kelompok Siswa  

Motor Educability Rendah  

Dengan Menggunakan Pendekatan 

Pembelajaran Teknis 

21,24,25,28,29,32,33,36,37,40 22,23,26,27,30,31,34,35,38,39 

 

Berdasarkan hasil tersebut, maka jumlah sampel pada masing-masing 

kelompok sangat representatif, karena jumlah siswa setiap kelompoknya 20 orang. 

Sehingga, jumlah sampel dari kedua kelompok eksperimen berjumlah 40 orang. 

 

B. Desain Penelitian 

Untuk mempermudah peneliti dalam mengambil langkah-langkah yang 

diambil dalam penelitian ini, menggunakan  Factorial Design. Menurut Kerlinger 

(dalam Maksum, 2012, hlm. 99) mengatakan “Factorial design is the structure of 

research in which two or more independent variables are juxtaposed in order to 

study their independent and interactive effects on a dependent variable”. Maksud 

dari pendapat diatas. Desain faktorial adalah struktur dari penelitian di mana dua 

atau lebih variabel independen yang disandingkan dalam rangka untuk 

mempelajari efek independen dan interaktif mereka pada variabel dependen.  
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Peneliti memilih desain ini karena, desain faktorial merupakan cara yang 

efisien untuk mempelajari beberapa hubungan dengan satu set data. Desain 

factorial dapat mempelajari interaksi antara variabel. Rancangan ini menguji 

sejumlah  hubungan dalam  penelitian eksperimen. Nilai penting dalam desain ini 

adalah memungkinkan peneliti untuk menyelidiki interaksi dari suatu variabel 

bebas yang disebut variabel moderator. Variabel moderator dapat berupa variabel 

perlakuan atau variabel karakteristik subjek. 

Mengenai definisi desain penelitian Lebih lanjut Maksum (2012, hlm. 95) 

menjelaskan desain penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu 

penelitian akan dilakukan. Desain penelitian yang digunakan adalah desain 

faktorial 2 x 2.  Menurut Sugiyono (2010, hlm. 76), bahwa “Desain factorial 

merupakan desain yang memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator 

yang mempengaruhi perlakuan (variabel bebas) terhadap hasil (variabel terikat).” 

Desain ini melibatkan beberapa faktor (perubah bebas aktif dan atribut) yang 

digarap bersama–sama sekaligus (terdiri dari dua faktor).  Dengan kata lain, 

peneliti dapat melihat bagaimana salah satu variable menjadi penengah yang 

lainnya ( variable penengah tersebut sebagai variable moderator) Dua faktor 

(peubah bebas) yang terlibat dalam eksperimen ini adalah  tingkat motor 

educability dan pendekatan pembelajaran. Untuk menentukan desain factorial 2x2  

Fraenkel, dkk  (2012, hlm. 277 - 278) dapat digambarkan  sebagaimana terlihat di 

Tabe berikut : 

Treatment R O X Y1 O 

Control R O C Y1 O 

Treatment R O X Y2 O 

Control R O C Y2 O 

 

Dari gambar desain faktorial di atas, berikut Desainyang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.3:  

 

Tabel. 3.3 

Desain Penelitian Faktorial 2 x 2 
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Tingkat Motor 

Educability(B) 

Model Pembelajaran (A) 

Taktis (  ) Teknis(   ) 

Tingkat Motor Educability 

Tinggi (  ) 

            

Tingkat Motor Educability 

Rendah (   ) 

            

Keterangan : 

A   : Pendekatan  pembelajaran dibagi menjadi dua klasifikasi 

A1   : Penekatan  pembelajaran taktis 

A2   : Pendekatan pembelajaran teknis 

B   : Tingkat motor Educability dibagi menjadi dua klasifikasi 

B1   : Tingkat motor educability Tinggi 

B2   : Tingkat motor educability Rendah 

A1B1 : Kelompok  Siswa yang  diajar  dengan  menggunakan Pendekatan           

pembelajaran  Taktis dan  memiliki  tingkat  Motor  Educability tinggi. 

A1B2 :  Kelompok Siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan  

pembelajaran  Taktis dan  memiliki  tingkat  Motor Educability  rendah.

 . 

A1B2 :  Kelompok  Siswa yang  diajar  dengan  menggunakan Pendekatan     

pembelajaran  Teknis dan  memiliki  tingkat  Motor  Educability    tinggi. 

A2B2 :  Kelompok  Siswa yang     diajar dengan menggunakan pendekatan   

pembelajaran  Teknis dan  memiliki  tingkat  Motor Educability  rendah  

 

Berikut ini pembagian sampel kedalam setiap kelompok penelitian yang 

berdasarkan penjelasan dari desain penelitian dan sampel penelitian : 
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Tabel 3.4 

Sampel Kedua Kelompok Penelitian 

 

       Pendekatan   

              Pembelajaran 

Motor  

Educability 

Pendekatan 

Taktis  

A1 

Pendekatan 

Teknis 

A2 

 

JUMLAH 

TINGGI   B1 10 10 20 

RENDAH  B2 10 10 20 

TOTAL 20 20 40 

 

Penelitian ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang dilaksanakan tiga 

kali dalam satu minggu, jadi penelitian dilakukan selama kurang lebih enam 

minggu. Dilakukan diluar pembelajaran dari mulai bulan  Agustus sampai 

September 2014. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian 

eksperimen menggunakan Model pembelajaran taktis dan teknis dengan motor 

educability terhadap hasil keterampialan teknik dasar dan keterampilan bermain 

sepakbola. dengan alur penelitian sebagai berikut: 

 

1. Pre Test 

Pre test dilakukan sebelum perlakuan diberikan yaitu pembelajaran penjas 

dengan menggunakan model pembelajaran taktis dan teknis pada materi 

permainan sepakbola. Pre test dilakukan untuk melihat sejauh mana keterampilan 

sepakbola (teknik dasar dan keterampilan bermain) yang telah dimiliki oleh siswa 

pada kedua kelompok eksperimen. Untuk mendapatkan data keterampilan teknik 

dasar dan keterampilan bermain kedua kelompok eksperimen diberikan tes 

keterampilan teknik dasar sepakbola yaitu tes passing-stopping dan dribbling. 
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Kemudian untuk mendapatkan data keterampilan bermain siswa melalui 

permainan sepakbola selama 5 menit yang direkam melalui video tape pada 

permainan 5 vs 5 dan dinilai menggunakan instrument Game Performance 

Assessment Instrument (GPAI). Setelah data diperoleh melalui instrument, 

kemudian data diolah dan diinterpretasikan ke dalam skor pre test masing-masing 

variabel. 

 

2. Perlakuan  

Perlakuan dilakukan pada kedua kelompok eksperimen menggunakan 

pendekatan pembelajaran taktis dalam materi permainan sepakbola dan pada 

kelompok pendekatan pembelajaran teknis diberikan perlakuan materi berupa drill 

teknik dasar sepakbola yaitu passing-stopping dan dribbling. 

Untuk itu perlu ditekankan pada perinsipnya tuntutan pembelajaran penjas 

di sekolah bukanlah untuk membuat mereka menjadi mahir seperti atlet sepakbola 

pada umumnya. Sehingga penekanan tugas pembelajaran bagi siswa ialah 

bagaimana siswa mampu bermain secara efektif dan mampu bekerjasama dengan 

baik, sehingga mereka menyenangi kegiatan olahraga tersebut. Barikut perbedaan 

pendekatan pembelajaran Taktis dan Teknis. 

 

 

 

Tabel 3.5 

Perbedaan Pendekatan Pembelajaran Taktis dan Teknis 

 

Pendekatan Taktis Pendekatan Teknis 
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1. Mengajarkan keterampilan teknik 

dan taktik serta pemahaman 

permainan melalui modifikasi 

permainan. 

2. Pembelajaran menggembirakan dan 

meningkatkan motivasi siswa. 

3. Terpusat kepada siswa. 

4. Pembelajaran di desain untuk 

mengembangkan keterampilan 

berfikir, pemahaman dan 

pengambilan keputusan. 

5. Gaya mengajar lebih condong 

kepada gaya kooperatif. 

1. Lebih mengutamakan pengulangan-

pengulangan gerakan untuk 

keterampilan teknik. 

2. Pembelajaran cenderung 

membosankan dan menurunkan 

motivasi belajar siswa. 

3. Terpusat kepada guru. 

4. Siswa terlalu banyak diatur/ menjadi 

kaku dalam proses belajarnya. 

5. Gaya mengajar lebih condong kepada 

gaya komando. 

 

C. Metode Penelitian 

Untuk lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ada 

baiknya penulis menentukan sebuah metode penelitian agar tidak terjadi kesalahan 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

eksperimen dikarenakan metode penelitian eksperimen merupakan metode 

penelitian yang paling kuat yang dapat digunakan oleh peneliti. Dari banyak jenis 

penelitian yang dapat digunakan, metode ini merupakan cara terbaik untuk 

mengkaji hubungan sebab-akibat diantara variabel-variabelnya. Menurut 

Sugiyono (2009, hlm. 72) “metode eksperimen dapat diartikan sebagai metode  

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendali.”  

 

D. Validitas Penelitian 

1. Validitas Internal  

Pengontrolan validitas internal adalah pengendalian terhadap variabel–

variabel luar yang dapat menimbulkan interpretasi lain.  Variabel–variabel yang 

dikontrol meliputi: 
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a. Pengaruh sejarah  

  Pengontrolan Selama mengikuti aktivitas pembelajaran/latihan, sampel 

tidak diperbolehkan mengikuti aktivitas latihan diluar jadwal penelitian 

eksperimen.  Hal ini dilakukan agar kualitas penelitian ini tetap 

terjaga/terkontrol hingga waktu yang telah ditentukan. 

b. Pengaruh pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan  

Untuk menghindari adanya proses pertumbuhan, perkembangan, dan 

kematangan, perlakuan diberikan dalam waktu tidak terlalu lama, yaitu  

selama 16 kali pertemuan, (enam minggu). 

c. Pengaruh instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, harus tetap, tidak ada 

perubahan sedikit pun di dalam pelaksanaannya, artinya setiap testee 

mendapat hak yang sama dalam setiap tes yang dilakukannya.  Yakni tes 

ini terdiri dari tiga butir tes, yaitu 1) tes dribbling, 2) tes passing-

stopping, 3) tes keterampilan bermain. Tes keterampilan ini dapat 

digunakan untuk, 1) mengklasifikasikan keterampilan para siswa, 2) 

menentukan kemajuan hasil belajar, 3) mengetahui hasil keterampilan 

teknik dasar dan keterampilan bermain siswa dan untuk memberikan nilai 

keterampilan dari siswa dalam pembelajaran olahraga sepakbola. 

d. Pengaruh pemilihan subjek 

Dikontrol dengan penempatan subjek yang memiliki tingkat motor 

educability yang kurang lebih sama, subjek dibagi dua kelompok 

eksperimen.  

e. Pengaruh kehilangan peserta instrumen 

Dikontrol dengan terus-menerus memotivasi dan memonitor kehadiran 

sampel melalui daftar hadir yang ketat sejak dari awal sampai akhir 

eksperimen. 

f. Pengaruh perlakuan 
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Dikontrol dengan memberikan perlakuan yang sama kepada kelompok 

eksperimen. 

 

2. Validitas Eksternal 

Pengkontrolan validitas eksternal adalah pengendalian terhadap beberapa 

faktor agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Pengkontrolan tersebut 

meliputi: 

a. Validitas populasi  

Bertujuan agar karakteristik sampel dapat mewakili populasi, dikontrol 

dengan mengambil sampel siswa dengan tingkat belajarnya yang sama; 

juga mesti memberikan hak yang sama kepada setiap sampel dalam 

penerimaan perlakuan penelitian. 

b. Validitas ekologi 

Dikontrol dengan: (1) seluruh program belajar disusun dan dijadwalkan 

dengan jelas, misalnya tidak mengubah jadwal yang telah ditetapkan; (2) 

digunakan satu buah lapangan olahraga yang cukup memadai; (3) tidak 

memberitahukan kepada siswa bahwa mereka sedang dijadikan subyek 

penelitian untuk menghindari pengaruh reaktif akibat proses penelitian 

tersebut. 

Pengontrolan validitas internal dan eksternal diharapkan, agar penelitian ini 

benar-benar merupakan akibat pengaruh dari perlakuan penelitian sehingga dapat 

berlaku umum terhadap populasi. 

 

E. Definisi  Oprasional 

Untuk memfokuskan penelitian ini agar tidak ada salah penafsiran dan 

kesimpangsiuran dalam judul tesis ini, maka peneliti membatasi/merumuskan 

definisi oprasional variable-variabel yang diteliti. 

1. Pendekatan pembelajaran 

Dalam penelitian ini pendekatan pembelajaran terdiri dari : 
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a) Pendekatan taktis 

Pendekatan taktis adalah sebuah pendekatan yang lebih mengutamakan 

konsep bermain dalam pelaksanaan pembelajrannya. Griffin, Oslin, & 

Mitchell, 1997 dan Metzler, (2000) menjelaskan model pembelajaran 

pendekatan taktis yaitu model pembelajaran yang sering diterapkan pada 

permainan olahraga yang lebih menekankan kepada pemahaman taktik 

bermain. O‟Connor (2006: 9-13) yang bersumber dari beberapa para ahli, 

menjelaskan bahwa “pendekatan taktis merupakan  model pembelajaran 

yang bertujuan untuk mengantarkan anak kepada situasi awal permainan 

dalam proses belajar untuk memperolah pengetahuan (deklaratif dan 

procedural) melalui kesempatan dalam pengambilan keputusan taktik.” 

Dalam pendekatan taktis bahwa “kesadaran taktik atau strategi dalam 

permainan harus dikembangkan kearah penguasaan keterampilan 

bermain(Werner, Thorpe, dan Bunker, 1996). 

  

b) Pendekatan teknis 

Pendekatan teknis adalah pendekatan yang lebih mengarah pada penguasaan 

teknik dasar terlebih dahulu dalam pembelajarannya. Pada model 

pendekatan teknis siswa diarahkan kepada pembelajran penguasaan 

keterampilan teknik. Menurut Griffin, Oslin, & Mitchell (1997, hlm. 8) 

“pendekatan teknis cenderung kepada pendekatan tradisional dalam 

mengajarkan permainan, yang dalam kenyataannya tidak merangsang minat 

siswa untuk belajar, bahkan tidak meningkatkan kemampuannya dalam 

bermain.” 

 

2. Keterampilan sepakbola 

Dalam penelitian ini keterampilan sepakbola terdiri dari : 

a) Teknik dasar 

- Passing-stopping 
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Menendang (passing) menurut Sucipto dkk. 1997 (dalam Usli W & 

Hermanu, 2007, hlm. 40) „menendang bola merupakan salah satu 

karakteristik permainan sepakbola‟. 

Menendang dalam sepakbola merupakan teknik dasar yang paling sering 

dilakukan oleh pemain, kegunaan dari menendang ini dalam permainan 

yaitu untuk mengumpan kepada teman, sebagai pertahanan dengan cara 

menendang bola sejauh-jauhnya dari daerah penjaga gawang, untuk 

mencetak gol. 

Menghentikan bola (stopping) menurut Usli W & Hermanu (2007, hlm. 

46) “kemampuan untuk meredam datangnya bola, sehingga bola tidak 

terpental jauh setelah impact dengan anggota tubuh kita”. 

- Dribbling 

Usli W & Hermanu (2007, hlm. 46) Salah satu teknik dasar yang 

memiliki kedudukan penting dalam permainan sepakbola adalah teknik 

menggiring bola (dribbling) 

Menurut Sucipto, dkk 2000 (dalam Usli W & Hermanu, 2007, hlm. 51) 

Menggiring bola (dribbling) adalah „menendang 'terputus-putus atau 

pelan-pelan‟. 

“Dribbling adalah suatu upaya mendorong bola secara terputus-putus 

dengan posisi bola tidak jauh dari kaki kita sambil berlari untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam permainan sepakbola”(Usli W & 

Hermanu, 2007, hlm. 51). 

b) Keterampilan bermain 

Keterampilan bermain merupakan sebuah gabungan antara kemampuan 

motorik dan kemampuan kognitif seseorang. Secara singkat Schmidt & 

Wrisberg (2000, hlm. 7) menjelaskan bahwa  sebuah keterampilan 

kognitif yang menakankan sebagian besar “mengetahui apa yang akan 
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dilakukan”, sedangkan pada keterampilan motorik menekankan sebagian 

besar “melakukannya dengan benar”. 

 

3. Motor educability 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan motor ducability adalah 

gambaran mengenai kemampuan seseorang dalam mempelajari gerakan-

gerakan yang baru dengan mudah. Makin tinggi tingkat potensial motor 

educability, berarti derajat penguasaan terhadap gerakan-gerakan yang baru 

makin mudah. Lutan (1988:53) menjelaskan bahwa "Perilaku motorik 

meliputi: 1) kontrol motorik (motor control), 2) belajar motorik (motor 

learning), dan 3) perkembangan motorik (motor development)". Ketiga 

kemampuan motorik tersebut dikenal sebagai motor behavior atau perilaku 

motorik. Selanjutnya Barrow dan McGee (1978) dalam Nurhasan (2000:107) 

menerangkan bahwa "General abilities secara tradisional motor behavior 

untuk manusia dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu: motor capability, 

motor educability, motor ability, dan motor fitness". Lutan  (1999:46) 

menjelaskan motor educability adalah kemampuan seseorang untuk 

mempelajari gerakan yang baru (new motor skill). 

 

4. Permainan sepak bola 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan permainan sepakbola adalah 

permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari sebelas pemain dengan seorang 

penjaga gawang, yang dimainkan dengan menggunakan kaki, kecuali penjaga 

gawang yang boleh menggunakan lengannya didaerah tendangan hukumannya. 

Et,al.(2000. Hlm, 7). 

 

5. Pengaruh 
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Menurut Kamus lengkap bahasa Indonesia, (1998, hlm. 451), “pengaruh 

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut 

membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

 

6. Keterampilan 

Schmidt (1991) dalam Mahendra (2007: 6) menggambarkan definisi 

keterampilan tersebut dengan meminjam definisi yang diciptakan oleh E.R 

Guthrie, yang mengatakan bahwa “keterampilan merupakan kemampuan untuk 

membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi 

dan waktu yang minimum.” 

 

F. Instrument Penelitian 

1.       Jenis instrumen 

a.       Tes Motor Educability  

Data tentang motor educability diperoleh dengan menggunakan IOWA 

Brace Test, dari Johnson & Nelson (1986, hlm. 383). Hasil dari tes tersebut 

digunakan untuk mengetahui tingkat motor educability siswa, yang merupakan 

kesanggupan masing-masing individu melakukan gerakan dengan benar. Tim 

peneliti terlebih dahulu menjelaskan aturan kepada siswa serta memberi contoh 

gerakan yang harus dilakukan sebelum tes dilaksanakan. Hal tersebut dimaksud 

untuk mempermudah pemahaman dan mencegah terjadinya kesalahan gerakan 

siswa melakukan serangkaian gerakan tes motor educability. Telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa terdapat 20 butir tes motor educability dan diberikan sebanyak 

dua kali kesempatan untuk melakukan gerakan. Untuk lebih jelasnya sebagai 

berikut : 
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Gambar Tes 3.1 One foot – Touch Head (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

1. Siswa berdiri pada kaki kiri. Membengkok ke depan dan letakkan kedua tangan 

pada lantai. Angkatlah kaki kanan lurus ke belakang. Sentuhkan kepala pada 

lantai dan akhirnya kembali bersikap berdiri dengan tanpa kehilangan 

keseimbangan. 

Gagal bila : 

- Tidak menyentuh kepala pada lantai. 

- Kehilangan keseimbangan. 

- Kaki kanan menyentuh lantai. 

 

 

 

Gambar Tes 3.2 Side Learning Rest (Sumber, Nurhasan. 2007) 
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2. Duduk berlunjur, kedua kaki rapat. Letakkan tangan kanan pada lantai di 

belakang tubuh. Kemudian miringlah ke kanan sehingga tubuh terangkat dan 

bertumpu pada tangan dan kaki kanan. Angkatlah kaki dan tangan kiri, serta 

usahakan tetap dalam sikap demikian sampai hitungan kelima. 

Gagal Bila   :  

- Tidak bersikap sebagaimana seharusnya. 

- Tidak mampu melakukan sampai hitungan kelima.  

 

 

Gambar Tes 3.3 Graspevine (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

3. Berdiri dengan kedua tumit rapat. Membongkok ke depan, surukkan/masukkan  

kedua belah tangan di antara kedua lutut, sehingga kedua tangan berada di 

belakang pergelangan-pergelangan kaki, akhirnya jari-jari tangan saling 

berkaitan di muka pergelangan kaki. Pertahankan sikap ini sampai 5 detik. 

Gagal bila :  

- Kehilangan keseimbangan 

- Kedua tangan tidak melingkari kedua pergelangan kaki dan jari-jari tidak 

saling       berkaitan di depan pergelangan kaki (tidak sampai). 

- Tidak dilakukan dalam jangka waktu 5 detik. 
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Gambar Tes 3.4. One – Knee Balance (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

4. Menoleh ke kanan. Berlutut dengan kaki sebelah sedangkan kaki yang lain 

diangkat lurus ke belakang. Luruskan/rentangkan kedua belah tangan 

disamping setinggi bahu. Tinggal tetap dalam sikap itu hingga 5 hitungan. 

Gagal bila : 

 

- Menyentuh lantai dengan bagian badan selain lutut dan ujung kaki tumpu 

- Kehilangan keseimbangan. 

 

 

Gambar Tes 3.5. Strok Stand (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

5. Berdiri pada kaki kiri. Letakkan telapak kaki kanan pada lutut kaki kiri sebelah 

dalam. Kedua tangan bertolak pinggang. Pejamkan mata dan pertahankan sikap 

ini selama 10 detik dengan tanpa memindahkan kaki kiri dari tempatnya 

semula. 
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Gagal bila : 

- Kehilangan keseimbangan 

- Melepaskan telapak kaki kanan dari lutut kaki kiri 

- Membuka mata dan melepas tangan dari pinggang. 

 

 

Gambar Tes 3.6. Double Heel Click  (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

6. Melompat ke atas dan selama itu menepukkan kedua kaki dua kali, serta berdiri 

tegak kembali dengan kaki kangkang yang sekenanya. 

Gagal bila : 

- Kedua kaki tidak bertepuk dua kali 

- Waktu jatuh kedua kaki saling bersentuhan. 

 

Gambar Tes 3.7. Cross-Leg Squat (sumber, Nurhasan. 2007) 
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7. Lipat kedua tangan di dada. Silangkan kedua kaki, kemudian duduk dengan 

sikap bersila. Akhirnya berdirilah dengan tidak melepaskan lipatan tangan dan 

silangan kaki.  

Gagal bila : 

- Kehilangan keseimbangan. 

- Tangan tidak tetap berlipat pada dada 

- Tidak mampu berdiri 

 

 

Gambar Tes 3.8. Full Left Turn (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

8. Berdiri dengan kaki rapat. Lompat ke atas dan berputar ke kiri 360 derajat, 

usahakan terjatuh pada tempat semula. Jagalah keseimbangan dan sesudah 

menyentuh lantai jangan sampai kaki kiri berpindah tempat.  

Gagal bila : 

- Tidak berputar 360 derajat. 

- Setelah jatuh kaki berpindah tempat. 

- Kehilangan keseimbangan. 
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Gambar Tes 3.9. One Knee – Head to Floor (sumber, Nurhasan. 2007) 

9. Berlutut dengan kaki sebelah, sedangkan kaki yang lain diangkat lurus-lurus ke 

belakang dengan tanpa menyentuh lantai. Kedua tangan rentangkan ke samping 

setinggi bahu. Bongkokkan tubuh ke depan, sehingga kepala mengenai lantai. 

Kembali ke sikap semula dengan keseimbangan. 

Gagal bila : 

- Menyentuh  lantai dengan bagian tubuh selain kepala dan lutut dari kaki 

tumpu. 

- Kehilangan keseimbangan. 

- Tidak menyentuhkan kepala pada lantai. 

 

Gambar Tes 3.10. Hop Backward  (sumber, Nurhasan. 2007) 
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10. Berdiri dengan kaki sebelah. Dengan mata tertutup melompat ke belakang 

lima kali. 

Gagal bila : 

- Membuka mata. 

- Kaki yang diangkat menyentuh lantai 

 

Gambar Tes 3.11. Forward Hand Kick (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

11. Melompat tinggi-tinggi, ayunkan kedua kaki ke depan (lutut lurus), 

bengkokkan badan ke depan dan sentuhkan kedua ujung jari kaki dengan 

kedua tangan sebelum lompatan berakhir. 

Gagal bila : 

- Tidak menyentuh kedua ujung jari kaki sewaktu di udara. 

- Membengkokkan lututnya lebih dari 45 derajat. 
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Gambar Tes 3.12. Full Squat – Arm Circle (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

12. Sikap jongkok, kedua tangan ke samping setinggi bahu, kedua lengan diputar-

putar membuat lingkaran yang bergaris tengah  30cm. Dan bersamaan 

dengan latihan itu tubuh diturun naikkan. Lakukan sampai 10 hitungan. 

Gagal bila : 

- Memindahkan kaki 

- Kehilangan keseimbangan dan jatuh 

 

 

Gambar Tes 3.13. Half – Turn Jump-Left Foot (sumber, Nurhasan 2007) 

 

13. Berdiri pada kaki kiri, melompat dan berputar 180 derajat ke kiri. 

Gagal bila : 

- Kehilangan keseimbangan 

- Gagal dalam usahanya membuat putaran 180 derajat ke kiri 

- Kaki kanan menyentuh lantai. 
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Gambar Tes 3.14. Side Kick (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

14. Ayunkan kaki ke sebelah kiri dan bersamaan dengan itu melompat-lompat ke 

atas dengan tumpuan kaki kanan, sentuhkan kedua kaki di udara, kedua kaki 

waktu bersentuhan harus segaris dan sejajar serta di sebelah pundak kiri. 

Jatuh dengan kaki kangkang. 

Gagal bila : 

- Kaki kiri tidak cukup diayun. 

- Tidak menyentuh kedua kaki di udara. 

- Jatuh tidak dengan kaki kangkang. 

 

Gambar Tes 3.15. Knee Jump to Feet (sumber, Nurhasan. 2007) 
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15. Berlutut dengan kedua kaki dengan sikap kura-kura dan ujung jari kaki yang 

berkuku mengenai lantai. Ayunkan kedua lengan dan melompat ke atas 

dengan tanpa mengubah sikap ujung kaki terlebih dahulu, sampai berdiri 

tegak. 

Gagal bila : 

- Mengubah sikap ujung-ujung jari kaki 

- Tidak nyata-nyata bahwa melompat dan berdiri dengan tidak stabil. 

 

Gambar Tes 3.16. Rusian Dance (sumber, Nurhasan. 2007) 

16. Jongkok, luruskan keadaan kaki yang sebelah. Lakukan tarian Rusia dengan 

jalan sedikit melompat dan sekaligus bertukar kaki. Luruskan sampai 4 kali 

sehingga tiap-tiap kaki mendapat giliran 2 kali. Tumit kaki yang diluruskan 

ke depan boleh tersentuh lantai sedangkan tumit kaki yang dilipat harus 

mengenai pantat. 

Gagal bila :  

- Kehilangan keseimbangan 

- Masing- masing kaki tidak melakukan 2 kali latihan 



92 
 

 
Rachmat Sujana, 2014 
Pengaruh pendekatan pembelajaran dan motor educability terhadap hasil belajar 
keterampilan sepak bola 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 
 

 

 

Gambar Tes 3.17. Full Right Turn (sumber, Nurhasan, 2007) 

 

17. Berdiri dengan kaki rapat. Lompat ke atas dan berputar ke kanan 360 derajat, 

usahakan terjatuh pada tempat semula. Jagalah keseimbangan dan sesudah 

menyentuh lantai jangan sampai kaki kiri berpindah tempat.  

Gagal bila : 

- Tidak berputar 360 derajat. 

- Setelah jatuh kaki berpindah tempat. 

- Kehilangan keseimbanga 

 

Gambar Tes 3.18. The Top (sumber, Nurhasan, 2007) 

18. Duduk bersila. Kedua tangan melingkari kedua lutut, tangan kanan 

memegang pergelangan kaki kiri dan sebaliknya tangan kiri memegang 

pergelangan kaki kanan, dengan cepat berguling ke kanan, dengan jelas 



93 
 

 
Rachmat Sujana, 2014 
Pengaruh pendekatan pembelajaran dan motor educability terhadap hasil belajar 
keterampilan sepak bola 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 
 

 

pertama menempatkan berat badan pada lutut kaki kanan, kemudian bahu 

kanan, lalu punggung, terus ke bahu sebelah kiri, barulah ke lutut kaki kiri, 

yang akhirnya duduk menghadap berlawanan dengan arah semula. Ulangi 

latihan ini sekali lagi, sehingga duduk menghadap searah dengan sikap 

semula. 

Gagal bila : 

- Pegangan pada pergelangan kaki terlepas. 

- Putaran tidak dilakukan dengan lengan sempurna. 

 

Gambar Tes 319. Single Squat Balance (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

19. Jongkok dengan kaki sebelah. Kaki yang lain diluruskan ke depan dengan 

tanpa menyentuh lantai. Kedua tangan dipinggang. Kuasailah sikap ini 

sampai hitungan kelima. 

Gagal bila : 

- Tangan tidak dipinggang lagi 

- Kaki yang lurus ke muka mengenai lantai 

- Kehilangan keseimbangan 
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Gambar Tes 3.20. Jump Foot (sumber, Nurhasan. 2007) 

 

20. Berdiri pada sebelah kaki. Ibu jari dipegang oleh tangan yang berlawanan, 

dimuka tubuh. Lompat ke atas dan usahakan kaki yang bebas melompat kaki 

yang dipegang dengan tanpa melepaskan pegangannya. 

Gagal bila : 

 

- Pegangannya terlepas. 

- Tidak melompati kaki yang dipegang. 

 

Ketentuan penilaian adalah sebagai berikut :  

 a. Jika berhasil pada kesempatan 1 = nilai 2  

 b. Jika berhasil pada kesempatan II = nilai 1  

 c. Jika gagal = nilai 0  

Skor akhir adalah hasil penjumlahan dari total keseluruhan tes motor 

educability. Dari pengumpulan hasil tes tersebut, maka dapat ditentukan (1) testee 

yang memiliki tingkat motor educability tinggi, dan (2) testee yang memiliki 

tingkat motor educability rendah. Dasar untuk menentukan batas tinggi rendahnya 

tingkat motor educability adalah dari perhitungan rangking dari data yang 

terkumpul. 

 

b.      Tes keterampilan Sepakbolaa.  

 Tes teknik dasar  sepakbola 
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Pengukuran keterampilan fisik dan keterampilan gerak menjadi bagian 

terbesar dalam penelitian keolahragaan (Maksum, 2012, hlm. 137).Untuk 

keterampilan dasar permainan sepakbola yang diukur dalam penelitian ini adalah 

passing-stopping dan dribbling. Adapun tes pengukuran keterampilan dasar dalam 

permainan sepakbola (passing-stopping dan dribbling) sebagai berikut: 

1. Passing-stopping 

a. Tujuan: untuk mengukur keterampilan dan gerak kaki dalam menyepak dan 

menahan bola. 

b. Alat yang digunakan: bola 2 buah, stop watch, bangku swedia empat buah, 

dan kapur. 

c. Petunjuk pelaksanaan: 1) testee berdiri dibelakang garis tembak yang 

berjarak empat meter dari sasaran, boleh dengan posisi kaki kanan siap 

menembak ataupun sebaliknya. 2) pada aba-aba “ya” testee mulai menyepak 

bola ke sasaran dan menahannya kembali dengan kaki dibelakang garis 

tembak yang akan menyepak bola berikutnya yang arahnya berlawanan 

dengan sepakan pertama. 3) lakukan kegiatan ini bergantian antara kaki kiri 

dan kanan selama 30 detik. 4) apabila bola ke luar dari daerah sepak, maka 

testee menggunakan bola cadangan yang telah disediakan. Untuk lebih 

jelasnya, berikut ini diagram tes passing-stopping. 

 

 

 

 

 1,5 m 

 

 

 

1,5 m 
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Gambar 3.21  

Diagram passing-stopping 

Sumber: Jam Jam(2007, hlm. 46) 

d. Cara Penilaian 

Jumlah menyepak dan menahan bola yang sah, selama 30 detik. Hitungan 1, 

diperoleh dari satu kali kegiatan menendang bola. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah modifikasi tes keterampilan passing-stopping dengan 

papan pantul yang tingkat validitasnya 0,7981 dan tingkat reliabilitasnya 0,8024 

(Jam Jam, 2007 hlm. 56). 

2. Dribbling 

a. Tujuan: untuk mengukur keterampilan, kelincahan, dan kecepatan kaki 

dalam memainkan bola. 

b. Alat yang digunakan: bola, stop watch, 6 buah rintangan, tiang bendera, dan 

kapur. 

c. Petunjuk pelaksanaan: 

1) Pada aba-aba “siap”, testee berdiri di belakang garis star dengan bola 

dalam penguasaan kakinya. 

2) Pada aba-aba “ya”, testee mulai menggiring bola kearah kiri melewati 

rintangan pertama dan berikutnya menuju rintangan berikutnya sesuai 

dengan arah panah yang telah ditetapkan sampai ia melewati garis finish. 

3) Salah arah dalam menggiring bola, ia harus memperbaikinya tanpa 

menggunakan anggota badan selain kaki dimana melakukan kesalahan 

dan selama itu pula stop watch tetap jalan. 

4) Menggiring bola dilakukan oleh kaki kanan dan kaki kiri bergantian, atau 

minimal salah satu kaki pernah menyentuh bola satu kali sentuhan. 
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Gerakan dinyatakan gagal bila: 

- Testee menggiring bola hanya dengan menggunakan satu kaki 

- Testte menggiring bola tidak sesuai arah panah. 

- Testee menggunakan anggota badan selain kaki pada saat menggiring 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diagram tes dribbling. 

 

Gambar 3.22. 

Diagram Dribbling 

Sumber: Nurhasan dan Cholil (2013, hlm. 212). 

 

d. Cara Penilaian 

Waktu yang ditempuh oleh testee dari aba-aba “Ya” sampai ia melewati 

garis finish. Waktu dicatat dalam satuan detik. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan menggiring bola dinamakan “Dribbling Test” (Lubis, 

2013, hlm. 59). Tingkat validitas tes ini adalah 0,92 dan tingkat reliabilitasnya 

0,99. 

 

3. Tes Keterampilan Bermain Sepakbola 

 Tanggal :……………..            GPAI Sepakbola          Kelompok:………... 

Komponen Penampilan Bermain Kriteria 
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1. Keputusan yang diambil  

(Decision Making) 

 Pemain berusaha mengoper ke teman 

yang berdiri bebas 

 Pemain memilih untuk menembak 

pada saat yang tepat. 

2. Melaksanakan keterampilan 

(Skill Execution) 

 Menerima bola - Mengontrol operan 

dan mengatur bola. 

 Passing (mengoper) – Bola mencapai 

target (sasaran) 

 Shooting/menembak – Bola tetap 

dibawah ketinggian kepala dan 

mengenai sasaran. 

3.  Memberikan dukungan 

(Support) 

 Pemain tampak mencoba untuk 

mendukung pembawa bola dengan 

berada di / berpindah ke posisi yang 

tepat untuk menerima umpan 

 

Keterangan : T     = Tepat      TT   = Tidak TepatE    = EfisienTE   = Tidak Efisien 

No Nama 

Membuat 

Keputusan 

(Decision Made) 

Melaksanakan 

Keterampilan 

(Skill 

Execution) 

Dukungan 

(Support) 

T TT E TE T TT 

1        

2        

dst        

 

(Sumber : Griffin, Linda et al.(1997) Teaching Sport Concepts and Skills, a 

Tactical Games Approach. USA:Human Kinetics). 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian dan analisis data, seluruh data tingkat 

motor educability siswa yang diperlukan dengan menggunakan IOWA Brace 

Test, dari (Johnson & Nelson, 1986, hlm. 383), sedangkan data keterampilan 

teknik dasar dan keterampilan bermain sepakbola dikumpulkan dengan  tes 

keterampilan teknik dasar sepakbola (Nurhasan, 2007, hlm. 209-212). Untuk 



99 
 

 
Rachmat Sujana, 2014 
Pengaruh pendekatan pembelajaran dan motor educability terhadap hasil belajar 
keterampilan sepak bola 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 
 

 

pengumpulan data keterampilan bermain menggunakan instrument GPAI 

(Griffin, Linda et al, 1997, hlm. 221)    

 

H. Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Sugiyono (2004, hlm, 267) menyatakan bahwa ujivaliditas dilakukan untuk 

mengukur tingkat kevalidan suatu instrument. Instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Pada penelitian ini, uji 

validitas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 

a) Menghitung koefisien korelasi product moment/ r hitung (r xy ), dengan 

menggunakan rumus seperti berikut:  

  

 





2222
XY

Y)(YNX)(XN

Y)X)((XYN
r  

Keterangan: 

rXY = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X   = Item soal yang dicari validitasnya 

Y   = Skor total  yang diperoleh sampel 

b) Proses pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan didasarkan pada uji hipotesa dengan criteria sebagai 

berikut: 

1) Jika r hitung positif, dan r hitung ≥ 0,3, maka butir soal valid 

2) Jika r hitung negatif, dan r hitung< 0,3, maka butir soal tidak valid 

Menurut Masrun dalam Sugiyono (2008, hlm. 188-189) menyatakan bahwa 

item yang dipilih (valid) adalah yang memiliki tingkat korelasi ≥ 0,3. Jadi, 

semakin tinggi validitas suatu alat ukur, maka alat ukur tersebut semakin 

mengenai sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. 

Berikut disajikan hasil ujivaliditas dari variabel motor educability, keterampilan 
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teknik dasar dribbling, keterampilan teknikdasar passing, dan keterampilan 

bermain sepak bola     

  

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Motor Educability 

 

No r Hitung r Tabel Kriteria 

1 0.74 0.30 Valid 

2 0.55 0.30 Valid 

3 0.40 0.30 Valid 

4 0.74 0.30 Valid 

5 0.35 0.30 Valid 

6 0.55 0.30 Valid 

7 0.55 0.30 Valid 

8 0.35 0.30 Valid 

No r Hitung r Tabel Kriteria 

9 0.74 0.30 Valid 

10 0.74 0.30 Valid 

11 0.46 0.30 Valid 

12 0.58 0.30 Valid 

13 0.55 0.30 Valid 

14 0.39 0.30 Valid 

15 0.55 0.30 Valid 

16 0.55 0.30 Valid 

17 0.34 0.30 Valid 

18 0.55 0.30 Valid 

19 0.55 0.30 Valid 

20 0.35 0.30 Valid 
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Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua item 

menyatakan instrumen motor educablity berada pada kategori valid. Hal ini berarti 

bahwa instrument tersebut dapat mengukur dengan baik variabel motor 

educability. 

Pada pengujian validitas keterampilan teknik dasar dribbling diperoleh hasil 

korelasi antara tes dribbling 1 dan tes dribbling 2 sebesar 0,436 yang lebih besar 

dari 0.3 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument keterampilan teknik dasar 

dribbling berada pada kriteria valid. 

Hasil pengujian validitas keterampilan teknik dasar passing diperoleh hasil 

korelasi antara tes passing-stopping 1 dan tespassing-stopping 2 sebesar 0,487 

yang lebih besar dari 0.3 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument 

keterampilan teknik dasar dribbling berada pada kriteria valid. 

Selanjutnya, hasil pengujian keterampilan bermain sepakbola diperoleh 

hasil seperti yang tersaji pada Tabel 3.2 berikut. 

 

 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Keterampilan Bermain Sepakbola 

 

Instrumen r Hitung r Tabel Kriteria 

T/TT 1 0.78 0.30 Valid 

E/TE 0.67 0.30 Valid 

T/TT 2 0.74 0.30 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas diperoleh bahwa instrument keterampilan 

bermain sepakbola berada pada kategori valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 
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N

N

X
X






2

2

2  

 

Setelah diuji validitas setiap item, selanjutnya instrument pengumpul data 

diuji tingkat reliabilitasnya. Realibilitas berhubungan dengan masalah ketetapan 

atau konsistensi instrumen. Reliabilitas berarti bahwa suatu instrument dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen yang 

dipercaya atau reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.  

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Cronbach’s Alpha ( ) melalui 

tahapan sebagai berikut. 

Pertama, menghitung nilai reliabilitas atau r hitung (r11) dengan 

menggunakan rumus berikut. 

 

2

11 2
1

1

i

t

n
r

n





  
      


  

Keterangan : 

  11r  = Reliabilitas tes yang dicari 

   2

i  Jumlah varians skor tiap-tiap item 

  2

t      = Varians total 

  n        = banyaknya soal 

 

 

Kedua, mencari varians semua item menggunakan rumus berikut. 

 

 

 

 

Keterangan : 

  X   = Jumlah Skor  

  
2X = jumlah kuadrat skor  
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  N        = banyaknya sampel 

 

Titik tolak ukur koefisien reliabilitas digunakan pedoman koefisien korelasi 

dari Sugiyono (2008, hlm. 184) yang disajikan pada tabel 3.3 berikut. 

 

Tabel 3.8 

Pedoman Interpretasi Koefesien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 - 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tingi 

 
Proses pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak MS 

Excel 2007. Hasil pengujian didapatkan :  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Instrumen 
Nilai 

Reliabilitas 
Kriteria 

Motor Educability 0,847 Sangat Tinggi 
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Keterampilan Teknik Dasar Dribbling 0,601 Tinggi 

Keterampilan Teknik Dasar Passng 0,651 Tinggi 

Keterampilan Bermain Sepakbola 0,536 Sedang 

 

Merujuk pada pedoman koefisien korelasi dari Sugiyono (2008, hlm. 184), 

dapat ditarik kesimpulan bahwa reliabilitas instrumen pengungkap motor 

educability, keterampilan teknik dasar dribbling, keterampilan teknik dasar 

passing, dan keterampilan bermain sepakbola berada pada kategori sangat tinggi, 

tinggi, dan sedang.  

3. Uji Statistik 

Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan bantuan software MS 

Excel 2007 dan Predictive Analytics software ( PASW Statistics 18) atau 

IBMSPSS versi 18.0. Data berupa hasil tes keterampilan teknik dasar dribbling, 

passing-stopping, dan ketermpilan bermain sepakbola siswa dianalisa secara 

kuantitatif dengan menggunakan uji statistik.  Data yang diolah dalam penelitian 

ini yaitu data gain dengan rumus sebagai berikut. 

Gain = Possttest– Pretest 

Setelah diperoleh gain, selanjutnya dilakukan uji statistic MANOVA untuk 

mengetahui perbedaan peningkatan keterampilan sepakbola (teknik dasar dan 

ketermpilan bermain) antara kelas pendekatan pembelajaran taktis dan teknis. 

MANOVA adalah salah satu analisis multivariate dan juga merupakan 

perluasan dari univariat yang dapat digunakan untuk memeriksa secara simultan 

hubungan antara beberapa variable bebas dengan skala pengukuran nominal atau 

ordinal dan dinyatakan sebagai perlakuan dengan dua atau lebih variable takbebas 

yang mempunyai skala pengukuran interval atau rasio dan dinyatakan sebagai 

variable independen. 
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MANOVA akan menguji apakah terdapat perbedaan yang nyata pada 

beberapa variable dependen terhadap lebih dari satu variable independen (Hair, 

LE., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C., 1998) dalam ichsanliyu. 

files.wordpress.com/ 

 

1).     Asumsi-asumsi MANOVA 

a).     Uji Normalitas Multivariat 

Pada analisis multivariat data harus berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal multivariat.Tujuan dari pengukuran normalitas adalah ingin mengetahui 

apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Oleh 

karena pada MANOVA jumlah variat lebih dari satu variat, maka pengukuran 

normalitas adalah untuk multivariat. Namun, pada semua teknik analisis 

multivariate tidak ada uji langsung untuk menguji kenormalan dari data 

multivariat. Untuk menguji normal multivariat, dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji normal' as dari masing-masing variat secara terpisah. Jika 

masing-masing variat sudah berdistribusi normal atau mendekati normal, maka 

gabungan dari semua variat dalam multivariate akan berdistribusi normal. Dalam 

penelitian ini akan digunakan plot chi-square dari distribusi chi-square dan jarak 

Mahalanobis yang merupakan pendekatan dari normal univariat untuk 

memperlihatkan normal multivatiat pada data. Plot chi-square tersebut dibuat 

dengan menggunakan  software SPSS ver 18.0. 

Langkah-langkah uji normal multivariate sebagai berikut: 

a. Dari setiap data pengamatan hitung jarak Mahalanobis 

Dt
2
 =     niXXSXX ii ...,.,2,1;1  

 

b. Jarak Mahalanobis (Di) disort (diturutkan) dari nilai yang terkecil ke 

terbesar Di
2 22

3

2

2 ... nDDD   

c. Dari masing-masing jarak Mahalanobis Dt
2
, akan dihitung persentil

,/)5,0(2 nj  dimana j merupakan nilai dari observasi  1,2,3…,n  
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d. Memplot jarak mahalanobis dengan 2  yang diperhatikan pada plot 

chi-square :  

Di
2 22

3

2

2 ... nDDD   
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Dimana secara berurutan mendekati garis lurus (Johnson, R.A, R.A dan 

Wichern, D.W) dalam ichsanliyu.files.wordpress.com 

Secara individu masing-masing, untuk menguji normalitas data skor tes 

keterampilan teknik dasar dan keterampilan bermain sepakbola menggunakan uji 

normalitas Lilliefors (uji kecocokan Kolmogorov-Smirnov) yang diolah dengan 

software SPSS 17.0 Statistics. 

Langkah-langkah melakukan pengujian: 

a. Tentukan nilai α (nilai α  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05) 

b. Mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan software SPSS 18.0 

Statistics. 

 

c. Perhatikan hasil "output" sebagai berikut: 

Pendekatan Pembelajaran 
Kolmogorov-Smirnov 

Statistic  Df Sig  

………………………………….. ….. ….. ….. 

………………………………….. ….. ….. ….. 

 

d. Jika pada kolom sig. nilainya lebih dari  0,05 maka Ha diterima 

b).     Uji Homogenitas Multivariat 

Statistik uji yang digunakan untuk mengetahui kehomogenan matriks 

varian-kovarians dalam analisis multivariate adalah uji statistik Box-s M. 
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Langkah-langkah melakukan pengujian: 

a. Menentukan hipotesis statistic kesamaan matriks varians-kovarians multivariat: 

Ho : 21   

H1 : 21   

(Timm, N. H, 1975 dalam ichsanliyu.files.wordpress.com/) 

Keterangan: 

1 : matriks varians-kovarians keterampilan teknik dasar dan keterampilan                

  bermain kelompok eksperimen 

2 : matriks varians-kovarians keterampilan teknik dasar dan keterampilan 

bermain kelompok kontrol 

b. Menentukan nilai α 

Pada penelitian ini ditentukan nilai a sebesar 0,05 dengan criteria uji terima Ho 

jika nilai sig. > 0,05 

c. Memilih statistikuji 

Statistik uji yang digunakan adalah statistic uji Box-s M yang diolah dengan 

software SPSS 18.0 Statistics. 

Perhatikan hasil "output software SPSS 18.0 Statistics." Sebagai berikut: 

 

Box‟s M  

F  

dfl 

df2 

Sig  

….. 

….. 

….. 

….. 

….. 

 

d. Perhatikan kolom sig  

e. Jika nilai pada kolom sig > 0,05 maka H0 diterima 
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Untuk menguji homogenitas varians keterampilan teknik dasar dan 

keterampilan bermain secara individu menggunakan ujistatistik Levene’t Test. 

Langkah-langka hmelakukan pengujian:  

a. Tentukan nilai α  (nilai α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05)  

b.  Mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan software SPSS 18.0  

 Statistics. 

c.  Perhatikan basil "output" sebagai berikut:  

 

    

Levene 

statistic  df1 df2 Sig  

….. Based on Mean  ….. ….. ….. ….. 

….. Based on Mean  ….. ….. ….. ….. 

 

d. Perhatikan kolom sig dan baris based on mean  

e. Jika nilai pada kolom sig > 0,05 maka H0diterima 

 

2)       Langkah-langkahUji MANOVA 

a) Menentukan hipotesis 

Hipotesis 1 

HipotesisHo : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan 

sepakbola  pada  kedua pendekatan pembelajaran 

HipotesisH1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan   

sepakbola pada kedua pendekatan pembelajaran 

Hipotesis 2 

HipotesisHo :  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan   

sepakbola pada kedua kelompok motor educability 

HipotesisH1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan  

sepakbola pada kedua kelompok motor educability 
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Hipotesis statistic adalah: 

H0 =  11

21



 =  12

22



  

H1=   11

21



 #  12

22



  

(Hair, J.E, Anderson, R.E Tatham, R.L, Black, W.C, 1998) dalam 

ichsanliyu.files.wordpress.com/ 

Keterangan:  

 11

21




 

= rata-rata keterampilan teknik dasar dan keterampilan bermain   

kelompok eksperimen 

 12

22



  = rata-rata keterampilan teknik dasar dan keterampilan bermain 

kelompok kontrol 

b) Menentukan nilai  

Pada penelitian ini ditentukan nilai sebesar 0,05 dengan criteria uji tolak 

Ho jika nilai sig. < 0,05 

c) Statistik uji yang digunakan yaitu uji Wilks, uji Roy, uji Lawley-Hotelling 

dan uji Pillai yang diolah dengan software SPSS 18.0 Statistics. Perhatikan 

hasil "output software SPSS 17.0 Statistics." Sebagai berikut: 

 

Multivariate Tests
'
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Kelas Pillars Trace 

Was' Lambda 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

 Hotelling's Trace .... .... .... .... .... 

Roy's Largest Root .... .... .... .... .... 
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d) Memilih statistic uji 

e) Perhatikan kolom sig. 

f) Jika nilai pada sig. < 0,05 maka Ho ditolak. 

 

I. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas VII SMP N 6 kec. Sungaiselan, di 

Kabupaten Bangka Tengah.  Penelitian dilaksanakan di aula SMAN 2 Sungaiselan 

untuk tes motor educability, dan pelaksanaan tes awal di lapang sepakbola SMAN 

Negeri 2 Sungaiselan, Waktu penelitian dilaksanakan sekitar enam minggu. 

Frekuensi pertemuan tiga kali seminggu, jumlah pertemuan perlakuannya adalah 

16 kali, tes tingkat motor educabiliti satu kali, dan setiap pertemuan perlakuan 

waktunya adalah 2 x 40 menit (80 menit). Untuk lebih jelasnya mengenai program 

dan jadwal pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Tes Motor Educability 

Hari/Waktu : Kamis, pukul 07.30 WIB – selesai 

Tempat             : Aula SMAN 2 Sungaiselan, di Kec. Sungaiselan,   

       Kab. Bangka Tengah . 

 

2. Pelaksanaan Tes Awal dan Akhir Keterampilan Teknik Dasar dan 

Keterampilan Bermain. 

Hari/ Waktu  : Jum‟at, pukul 07.30 WIB – selesai 

Tempat             : Lapangan sepakbola SMAN 2 Sungaiselan. 

 

3. Pelaksanaan Kelompok Pendekatan Pembelajaran Taktis. 

Lama Pembelajaran : Enam minggu 

Hari/ waktu       : Senin, Rabu dan Jumat  pukul 14.00 – 15.20 WIB 

Tempat                   : Lapangan Sepakbola SMAN 2 Sungaiselan 

 

4. Pelaksanaan Kelompok Pendekatan Pembelajaran Teknis. 
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Lama Pembelajaran : Enam minggu 

Hari/ waktu       : Senin, Rabu dan Jumat  pukul 16.00 – 17.20 WIB 

Tempat                   : Lapangan Sepakbola SMAN 2 Sungaiselan 

 

Tabel 3.10 

Jadwal, Waktu, dan Hari Pembelajaran 

 

No Waktu Hari Kelompok 

Eksperimen 

Keterangan 

1 14.00 – 15.20.wib 

16.00 – 17.20.wib 
Senin 

Kel.Taktis 

Kel. Teknis 

Pemberian 

Materi 

2 14.00 – 15.20.wib 

16.00 – 17.20.wib 
Rabu 

Kel Taktis 

Kel teknis 

Pemberian 

Materi 

3 14.00 – 15.20.wib 

16.00 – 17.20.wib 
Jumat 

Kel Taktis 

Kel Teknis 

Pemberian 

Materi 

 

Berikut merupakan program perlakuan pada table 3.11 yang diberikan 

dalam rangka meningkatkan keterampilan teknik dasar dan keterampilan bermain 

melalui model pembelajaran taktis dan teknis pada materi sepakbola yang 

dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan selama enam minggu. 

 

Tabel 3.11 

Program Pendekatan pembelajaran 

 
Pertemuan Materi Pembelajaran Taktis Materi Pembelajaran Teknis 

1-2 Tes motor educability Tes motor educability 

3 
Tes awal keterampilan Sepakbola Tes awal 

keterampilan bermain 

  Tes awal Keterampilansepakbola 

  Tes awal keterampilan bermain 

4-5 
Permainan Mengoper dan menerima bola 

dengan kaki bagian dalam dan luar 

Melakukan teknik operan pendek dengan 

baik dan benar 

6-7 
Permainan Menerima bola dan segera 

menembak bola ke sasaran 

Melakukan operan panjang dengan baik 

dan benar 
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8-10 
Permainan Memberi dukungan agar pembawa 

bola dapat membongkar pertahanan 

Melakukan teknik menggiring bola 

dengan baik dan benar 

11-13 
Permainan Mengoperkan bola ke pemain 

target dengan cepat dan tepat 

Mengkombinasikan teknik operan, 

menggiring, menembak bola 

14-16 

Permainan Membatasi ruang gerak lawan di 

daerah pertahanan dan menutup gerak lawan 

yang sedang menguasai bola 

Melakukan teknik, passing dan dribbling 

yang di kombinasi. 

17-18 
Permainan Mengembangkan taktik kelompok 

dan individu untuk menyerang dan bertahan 

Melakukan teknik menembak ke sasaran 

dengn baik dan benar 

19 
Tes akhir Keterampilan teknik dasar dan 

keterampilan bermain sepakbola 

Tes akhir Keterampilan teknik dasar dan 

keterampilan bermain sepakbola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perumusan 

masalah 

Study Literatur 

Perencanaan model 

pembelajaran taktis 

Penyusunan tes 

kemampuan motor 

educability 

Perencanaan model 

pembelajaran teknis 

Penentuan populasi 

dan sampel 

Tes awal (pre test) keterampilan sepakbola 

(teknik dasar dan  keterampilan bermain) 

sepak bola 

Studi Pendahuluan 

Tes kemampuan 

motor educability 
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Gambar 3.23 

Bagan Alur Penelitian 

 

 

- Jumlah kelas sebanyak 6 kelas 

- Rata-rata setiap kelas berjumlah 30-40 orang 

  


