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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Desain Penelitian 

Setiap penelitian diperlukan suatu metode penelitian dalam 

pelaksanaannya. Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data. 

“Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2014, hlm. 

3). Menurut kutipan tersebut sudah jelas bahwa metode penelitian mempunyai 

kedudukan yang penting dalam pelaksanaan penelitian. 

Penggunaan metode dalam penelitian disesuaikan dengan masalah dan 

tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran permainan kasti, bola bakar, dan rounders terhadap peningkatan 

keterampilan gerak dasar dan hasil belajar. Perlakuan (treatment) dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran permainan kasti, bola bakar, dan rounders 

serta peneliti ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh dari perlakuan (treatment) 

tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode yang 

tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. “Metode 

penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendalikan” (Sugiyono, 2014, hlm. 107). 

Peneliti harus mempunyai pegangan dalam merancang pelaksanaan 

penelitian agar tidak keluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga 

mendapatkan data, dan tujuan penelitian bisa tercapai. Rancangan itu disebut 

desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Pretest-Posttest 

Group Design. “Pada desain ini terdapat pretest. Dengan demikian hasil 

perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan 

keadaan sebelum diberi perlakuan” (Sugiyono, 2014, hlm. 110-111). 

Sampel diberi tes awal yaitu tes keterampilan gerak yang berhubungan 

dengan materi bola kecil, seperti: lari, menangkap, melempar, dan memukul. 

Setelah data tes awal didapat, sampel dibagi dua kelompok, Kelompok A diberi 
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perlakuan pembelajaran permainan kasti, kelompok B diberi perlakuan 

pembelajaran permainan bola bakar, dan kelompok C diberi perlakuan 

pembelajaran permainan rounders. Setelah dibagi menjadi tiga kelompok yang 

berbeda peneliti menjelaskan cara bermain untuk memperoleh tes awal hasil 

belajar atau performance. ketiga kelompok diberi perlakuan dengan jumlah 

waktu yang sama. Setelah waktu perlakuan telah dilaksanakan, ketiga kelompok 

diberi tes akhir dengan menggunakan tes keterampilan gerak seperti tes awal dan 

tes hasil belajar melalui bermain permainan yang ditugaskan. Kemudian didapat 

data tes akhir yang perlu diolah dan dianalisis sehingga akan menunjukan 

pengaruh ketiga perlakuan tersebut. Desain penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

(Sugiyono, 2014, hlm. 111) 

 

(Pretest-Posttest Group Design) 

 

          Kelompok A :            O1     X1     O2 

 

          Kelompok B :             O1     X2     O2 

 

          Kelompok C :             O1     X3     O2 

 

Keterangan :  

O1  : Tes awal (Keterampilan Gerak dan Hasil Belajar) 

O2 : Tes akhir (Keterampilan Gerak dan Hasil Belajar) 

X1 : Treatment (Pembelajaran Permainan Kasti) 

X2 : Treatment (Pembelajaran Permainan Bola Bakar) 

X3 : Treatment (Pembelajaran Permainan Rounders) 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sumber data dalam penelitian disebut populasi dan sampel. “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” (Sugiyono, 2014, hlm. 117). Populasi yang 

diambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 1 Kota 

Bandung. 

 

2. Sampel 

Karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu peneliti, tentunya tidak 

semua populasi diambil untuk sumber data, jadi hanya sebagian yang diambil 

sebagai sumber data yang disebut sampel. “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2014, hlm. 118). 

Untuk jumlah sampel, menurut rumus Federer: 

 

Gambar 3.2 

Rumus sampel Federer 

(http://www.scribd.com/doc/146255977/rumus-ferderer#scribd) 

 

 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

t = jumlah kelompok = 3 

 

(n-1) (3-1) ≥ 15 

(n-1) ≥ 15/2 

n ≥ 8.5 

 

Berdasarkan penghitungan tersebut, maka jumlah sampel minimal yang 

diperlukan untuk satu kelompok yaitu 9 orang. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 1 Kota Bandung sebanyak 45 orang. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling random purposive. 

(n-1) (t-1 ) ≥ 15 
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“Sampling Random Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2014, hlm. 124). Dalam penelitian ini, penulis 

menentukan sampel yaitu siswa putra kelas VII. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data. Menurut 

Sugiyono (2014, hlm. 148) “Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Secara 

spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. 

Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrumen, sebab data 

untuk menjawab hipotesis penelitian diperoleh melalui instrumen yang 

digunakan. Instrumen untuk memperoleh data kebugaran jasmani dalam 

penelitian ini menggunakan tes yang mengadopsi dari tes cabang olahraga 

softball untuk mengetahui keterampilan gerak dan tes Game Peformance 

Assessment Instrument (GPAI). 

Tes untuk mengukur keterampilan gerak adalah tes yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa instrument tes yang berkaitan dengan bidang kajian 

penelitian yaitu keterampilan gerak dasar lari, melempar, menangkap, dan 

memukul. Adapun tes yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tes Lari Cepat 50 meter 

a) Tujuan  :  Mengukur kecepatan lari 

b) Alat/Fasilitas : Stopwatch, lintasan lurus dan rata sejauh 50 

meter, bendera. 

c) Pelaksanaan : Start dilakukan dengan berdiri. Pada aba-aba 

“siap” subyek berdiri dengan salah satu ujung kakinya sedekat 

mungkin dengan garis start. Aba-aba “ya” subyek siap untuk lari 

menuju garis finish dengan jarak 50 meter, sampai melewati garis 

finish. 

d) Skor  : Dihitung waktu yang ditempuh dalam melakukan 

lari sejauh 50 meter. 
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2. Tes Melempar Bola 

a) Tujuan  : Mengukur ketepatan atau accuracy 

b) Alat/Fasilitas : Bola tenis, tembok datar dengan tinggi 3 meter, 

kapur dan target berbentuk lingkaran diletakkan pada dinding setinggi 

1 meter dari titik tengah lingkaran ke lantai, pada target tersebut 

dibuat 4 buah lingkaran beradius 8 cm, 28 cm, 53 cm, 84, dengan 

urutan skor dari tiap lingkaran sebagai berikut: 4;3;2;1. 

c) Pelaksanaan : Subyek berdiri di belakang garis start yang dibuat 

10 meter dari target. Kemudian subyek melemparkan bola tersebut ke 

arah target.   

d) Skor  : Jumlah skor dari 3 lemparan. 

 

Gambar 3.3 

Instrumen tes melempar 

 

 

          : skor 4  

          : skor 3 

          : skor 2 

          : skor 1 

 

 

 

3. Tes Lempar Tangkap bola jarak 3 meter ke tembok 

a) Tujuan  :  Mengukur kemampuan koordinasi mata dan 

tangan 

b) Alat/Fasilitas :  Bola tenis, stopwatch, tembok/dinding 

c) Pelaksanaan : Subyek berdiri di belakang garis batas sambil 

memegang bola tenis dengan kedua tangan di depan dada. Aba-aba 

“ya” sebyek dengan segera melakukan lempar tangkap ke dinding 

selam 30 detik. 

             10 m     
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d) Skor  : Dihitung jumlah tangkapan bola yang dapat 

dilakukan selama 30 detik 

 

Gambar 3.4 

Instrumen tes lempar tangkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tes Memukul Bola 

a) Tujuan  : Mengukur keterampilan memukul 

b) Alat/Fasilitas : Pemukul, bola tenis, meteran 

c) Pelaksanaan : Subyek berdiri dibelakang garis dengan 

memegang pemukul dan bola. Kemudian subyek melambungkan bola 

tersebut dan memukulnya ke arah lapangan yang memiliki ukuran 45 

x 30 meter dan diberi kesempatan 3 kali memukul. 

d) Skor  : Bila bola jatuh di daerah : 

1. Skor 5 : Lebih dari 30 meter  

2. Skor 4 : Lebih dari 20 meter 

3. Skor 3 : Lebih dari 10 meter 

4. Skor 2 : 1 sampai 10 meter 

5. Skor 1 : Foul ball dan tidak kena 

 

 

 

 

 

Tembok 

                3 meter 
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Gambar 3.5 

Instrumen tes memukul 

 

 

 

    30 meter 

 

 

    

  10 meter       10 meter       10 meter       10 meter 

Peneliti menguji validitas dan realibilitas yang harus dilakukan untuk 

membuktikan bahwa tes yang berikan tepat dan memiliki keterandalan yang baik. 

Adapun hasil uji validitas dan realibilitas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen 

 

Nomor 

Item Tes 

Koefisien Korelasi 

rhitung 
Harga thitung Harga ttabel Keputusan 

2 0.93 9.12 2.160 Valid 

3 0.98 17.76 2.160 Valid 

4 0.86 6.01 2.160 Valid 

 

 Peneliti tidak lagi menguji item tes lari 50 meter karena lari 50 meter 

sudah baku dan valid. Jadi, pada penelitian ini hanya menguji item tes melempar, 

lempar tangkap dan memukul. Menurut hasil perhitungan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item tes dinyatakan valid. 

 

 

 

 

2     3     4  5 
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Tabel 3.2 

Ringkasan Hasil Uji Realibilitas Instrumen 

 

Nomor 

Item Tes 
Harga rhitung Harga rtabel Keputusan 

2 0.60 0.514 Reliabel 

3 0.68 0.514 Reliabel 

4 0.66 0.514 Reliabel 

 

 Peneliti tidak lagi menguji item tes lari 50 meter karena lari 50 meter 

sudah baku dan reliabel. Jadi, pada penelitian ini hanya menguji item tes 

melempar, lempar tangkap dan memukul. Menurut hasil perhitungan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa seluruh item tes dinyatakan reliabel.  

 Griffin, Mitchell, dan Oslin dalam Metzler (2000, hlm. 368) telah 

menciptakan suatu instrumen penilaian yang diberi nama Game Performance 

Assessment Intrument (GPAI). Tujuannya untuk membantu para guru dan pelatih 

dalam mengobservasi dan mendata perilaku penampilan pemain sewaktu 

permainan berlangsung. Ada tujuh komponen yang diamati untuk mendapatkan 

gambaran tentang tingkat penampilan bermain siswa. Pengamatan untuk cabang 

olahraga permainan bisa memanfaatkan ketujuh komponen tersebut, yaitu : 

1. Kembali ke pangkalan (home base). Maksudnya adalah seorang pemain 

yang kembali ke posisi semula setelah dia melakukan suatu gerakan 

keterampilan tertentu. 

2. Menyesuaikan diri (adjust). Maksudnya adalah pergerakan seorang 

pemain saat menyerang atau bertahan yang disesuaikan dengan tuntutan 

situasi permainan. 

3. Membuat keputusan (decision making). Komponen ini dilakukan setiap 

pemain, setiap saat di dalam situasi permainan yang bagaimanapun. 

4. Melaksanakan keterampilan tertentu (skill execution). Setelah membuat 

keputusan, barulah seorang pemain melaksanakan macam keterampilan 

yang dipilihnya. 
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5. Memberi dukungan (support). Gerakan tanpa bola pada posisi untuk 

menerima umpan atau melempar. 

6. Melapis teman (cover). Gerakan ini dilakukan untuk melapis pertahanan 

di belakang teman satu tim yang sedang berusaha menghalangi laju 

serangan lawan atau yang sedang bergerak ke arah lawan yang menguasai 

bola. 

7. Menjaga atau mengikuti gerak lawan (guard or mark). Maksudnya adalah 

menahan laju gerakan lawan, baik yang sedang atau yang tidak menguasai 

bola. 

 Selanjutnya, GPAI diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

Instrumen Penilaian Penampilan Bermain atau disingkat IPBB. Aspek-aspek 

yang diobservasi dalam IPBB termasuk perilaku yang mencerminkan 

kemampuan pemain untuk memecahkan masalah-masalah taktis permainan 

dengan jalan mengambil keputusan, melakukan pergerakan tubuh yang sesuai 

dengan tuntutan situasi permainan, melaksanakan jenis keterampilan yang 

dipilihnya. Keuntungan dari IPBB adalah sifatnya yang fleksibel. guru 

(pengamat) bisa menentukan sendiri komponen apa saja yang perlu diamati yang 

disesuaikan dengan apa yang menjadi inti pelajaran yang akan diberikan pada 

saat itu. 

 Dalam penelitian ini, terdapat tiga aspek yang dijadikan fokus dalam 

menilai penampilan bermain siswa, yaitu pengambilan keputusan (tepat atau 

tidak tepat), melaksanakan keterampilan (efisien atau tidak efisien), dan memberi 

dukungan (tepat atau tidak tepat). Adapun penjabarannya terdapat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3.3 

 Pengamatan Penampilan Bermain 

Komponen Penampilan 

Bermain 

Kriteria 

Regu Menyerang Regu Bertahan 

1. Keputusan yang 

diambil (Decision 

Making) 

 Pemain berusaha 

memukul bola yang 

datang dari 

 Pemain berusaha 

menangkap bola hasil 

pukulan lawan. 
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pelambung. 

 Pemain berusaha 

berlari ke base 

selanjutnya hingga 

mencapai home 

setelah adanya 

permainan. 

 

 Pemain berusaha 

melempar ke base 

setelah dapat bola. 

 

2. Melaksanakan 

keterampilan (Skill 

Execution) 

 Hasil pukulan tidak 

tertangkap lawan. 

 Pemain berusaha lari 

mencapai base home 

untuk mencetak poin. 

 

 Lemparan bola 

berhasil ditangkap 

oleh teman yang jaga 

di base. 

 Pemain dapat 

menangkap lemparan 

teman di base. 

3. Memberikan 

dukungan 

(Support) 

 Memukul bola ke 

daerah permainan 

yang tidak 

terjaga,agar 

memajukan pelari 

menuju base 

selanjutnya. 

 Pemain yang tidak 

mendapatkan bola 

bergerak ke base  

untuk menerima bola 

 Ketika dapat bola 

harus lempar ke base 

mana 

 

Tabel 3.4 

 Format Penilaian GPAI 

No Nama 

Keputusan yang 

diambil 

Melaksanakan 

Keterampilan 

Memberikan 

Dukungan 

T TT E TE T TT 

1               

2               

Dst               

Keterangan : T  =  Tepat   TT = Tidak Tepat   E = Efisien   TE = Tidak 

Efisien 

Sumber : Griffin, Mitchell, and Oslin  dalam Metzler (2000) 

 

 Berikut gambaran mengenai rumus perhitungan kualitas penampilan 

untuk lima macam aspek yang dinilai : 
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1. Keterlibatan dalam permainan = Jumlah keputusan yang tepat + Jumlah 

keputusan yang tidak tepat + Jumlah pelaksanaan keterampilan yang 

efisien + Jumlah pelaksanaan keterampilan yang tidak efisien + Jumlah 

tindakan dalam memberikan dukungan yang tepat. 

2. Standar Mengambil Keputusan (SMK) = Jumlah mengambil keputusan 

tepat : Jumlah mengambil keputusan yang tidak tepat. 

3. Standar Keterampilan (SK) = Jumlah keterampilan yang efisien : jumlah 

keterampilan yang tidak efisien. 

4. Standar Memberikan Dukungan (SMD) = Jumlah pemberian dukungan 

yang tepat : Jumlah pemberian dukungan yang tidak tepat. 

5. Penampilan bermain = (SMK + SK + SMD) / 3 

 

D. Prosedur Penelitian 

 Untuk lebih jelas tentang alur dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengambarkan langkah-langkah penelitiannya yang dimulai dengan menentukan 

populasi dan sampel, melakukan tes  awal menggunakan tes keterampilan gerak 

dan tes GPAI, memberi perlakuan yaitu kelompok A dengan pembelajaran 

permainan kasti, kelompok B dengan pembelajaran permainan bola bakar,  dan 

kelompok C dengan pembelajaran permainan rounders, melakukan tes akhir 

menggunakan tes keterampilan gerak dan tes GPAI, mengolah dan menganalisis 

data, dan membuat kesimpulan. 
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Gambar 3.6 

Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TES AWAL 

TES KETERAMPILAN GERAK DAN 

GPAI  

KELOMPOK A KELOMPOK B KELOMPOK C 

POPULASI 

SAMPEL 

TREATMENT 

PEMBELAJARAN 

PERMAINAN KASTI 

TREATMENT 

PEMBELAJARAN 

PERMAINAN BOLA 

BAKAR 

TREATMENT 

PEMBELAJARAN 

PERMAINAN 

ROUNDERS 

TES AKHIR 

TES KETERAMPILAN GERAK DAN 

GPAI  

PENGOLAHAN DATA 

DAN ANALISIS DATA 

KESIMPULAN 
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 Berdasarkan gambar 3.2, populasi dalam penelitian ini yaitu kelas VII 

SMPN 1 Kota  Bandung. Untuk pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan 

teknik pengambilan sampel  sampling random purposive. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu siswa yang pernah melakukan  permainan kasti, rounders, 

dan bola bakar sebanyak 45 siswa, 15 siswa kelompok kasti, 15 siswa kelompok 

bola bakar, dan 15  siswa kelompok rounders. 

Perlakuan dalam penelitian ini yaitu untuk kelompok A menggunakan 

pembelajaran permainan kasti, kelompok B menggunakan pembelajaran 

permainan bola bakar dan kelompok C menggunakan pembelajaran permainan 

rounders. Setelah data awal didapat dari hasil (Pre-test), kemudian siswa 

diberikan perlakuan (treatment) berupa kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

tiga kali dalam seminggu selama 12 kali pertemuan. Selama lebih kurang 4 

minggu. Hal ini didasarkan menurut Harre dalam Harsono (1988, hlm. 106) yang 

menyatakan bahwa Macro-cycle adalah suatu siklus latihan jangka panjang yang 

bisa memakan waktu 6 bulan, satu tahun, sampai beberapa tahun; Meso-cycle 

lamanya 3-6 minggu; dan untuk micro-cycle kurang dari 3 minggu, bisa 1 atau 2 

minggu. 

Perlakuan dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, kegiatan inti, 

dan penutup. Berikut adalah uraian kegiatannya: 

a. Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, kegiatannya yaitu presensi, apersepsi, 

menyampaikan ruang lingkup materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, 

memotivasi siswa dan melakukan pemanasan. 

b. Kegiatan inti 

Dalam kegiatan inti, kegiatannya yaitu proses pembelajaran yang 

bertahap setiap pertemuannya sesuai dengan kekhasan permainan masing-

masing, dengan menggunakan model pembelajaran pendekatan taktis. 

c. Penutup  
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Dalam kegiatan penutup, kegiatannya yaitu pendinginan, refleksi 

pengalaman belajar siswa, evaluasi terhadap hasil belajar siswa, dan apresiasi 

terhadap hasil kerja siswa, baik individual maupun kelompok. 

 

 

 

 

E. Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian 

yang sudah terkumpul. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan program  

(Statistical Package for Sosial Science) versi 22. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran/distribusi data. Apakah 

data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi 

normal, uji hipotesis selanjutnya menggunakan Uji-Parametric. Tetapi 

jika penyebaran data tidak berdistribusi normal,  uji hipotesis yang 

digunakan aitu Uji-NonParametric. Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan Uji Shapiro-Wilk dengan p-value ≥ 

0.05.  

b. Uji Homogenitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari varians 

populasi yang homogen atau heterogen. Populasi dengan varians sama 

besar merupakan populasi homogen dan varians tidak sama besar 

menunjukkan populasi heterogen. Uji homogenitas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu uji Levene’s Test dengan p-value ≥ 0.05. 

 

2. Uji Hipotesis  

  Langkah terakhir dari analisis data yaitu menguji hipotesis dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang cukup jelas dan dapat 

dipercaya antara variabel terikat (dependent) dengan variabel bebas 
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(independent), yang pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan penerimaan 

atau penolakan dari hipotesis yang telah dirumuskan. Adapun hipotesa yang 

diajukan yaitu: 

1) Hipotesis 1, pengaruh permainan kasti terhadap keterampilan gerak dasar 

menggunakan Paired Samples T Test dengan p-value ≤ 0.05. 

2) Hipotesis 2, pengaruh permainan bola bakar terhadap keterampilan gerak 

dasar menggunakan Paired Samples T Test dengan p-value ≤ 0.05. 

3) Hipotesis 3, pengaruh permainan rounders terhadap keterampilan gerak dasar 

menggunakan Paired Samples T Test dengan p-value ≤ 0.05. 

4) Hipotesis 4, pengaruh permainan kasti terhadap hasil belajar menggunakan 

Paired Samples T Test dengan p-value ≤ 0.05. 

5) Hipotesis 5, pengaruh permainan bola bakar terhadap hasil belajar 

menggunakan Paired Samples T Test dengan p-value ≤ 0.05. 

6) Hipotesis 6, pengaruh permainan rounders terhadap hasil belajar 

menggunakan Paired Samples T Test dengan p-value ≤ 0.05. 

7) Hipotesis 7, hubungan antara keterampilan gerak dasar dengan hasil belajar 

menggunakan uji pearson correlation dengan p-value ≤ 0.05. 


