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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti yaitu metode 

penelitian  eksperimen. Nazir (2005:84) menyatakan “penelitian adalah suatu 

proses mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu yang lama dengan 

menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.” Berdasarkan 

dari yang diuraikan bahwa penting metode penelitian digunakan agar dapat 

menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Diungkapkan oleh  

Sugiyono (2014, hlm. 6) sebagai berikut: 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 
dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah 
dalam berbagai bidang. 

Dari ungkapan yang dipaparkan oleh Sugiyono tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa, metode penelitian dapat dilihat ditentukan mulai dari 

permasalahan apa yang akan di bahas kemudian dapat dikembangkan dan 

dibuktikan melalui cara ilmiah yang hasilnya akan mendapatkan suatu data 

yang valid. 

Ada beberapa metode yang biasa dipergunakan dalam suatu penelitian 

diantaranya historis, deskriptif, dan eksperimen. Berdasarkan masalah yang 

ingin dikaji dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah 

metode eksperimen. Dijelaskan juga oleh Sugiyono (2010, hlm. 72) bahwa 

“Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakukan (treatment) tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.” Sedangkan Siregar 

(Ahmad, 2011:47) menjelaskan, bahwa “Penelitian eksperimen adalah 

penelitian langsung yang dilakukan terhadap suatu objek untuk menentukan 

pengaruh suatu variabel terhadap variabel tertentu dengan pengontrolan yang 
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ketat”. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian eksperimen adalah metode kuantitatif yang memiliki ciri khas 

tersendiri, terutama dengan adanya kelompok kontrolnya kemudian variabel-

variabel dapat dipilih dan variabel-variabel lain dapat mempengaruhi proses 

eksperimen itu sehingga dapat dikontrol secara ketat dan memberikan 

pengaruh perlakuan tertentu yang dalam kondisi yang terkendalikan. 

Dikarenakan penelitian ini membahas tentang pengaruh penerapan 

problem based learning terhadap self efficacy pertahanan diri dalam 

pengajaran pendidikan jasmani, maka metode yang dipilih dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen. Peneliti menggunakan metode eksperimen 

karena pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui perubahan pembentukan 

sikap dan perilaku pertahanan diri siswa dari manipulasi perlakuan dan 

membandingkan antara gerak pertahanan diri menggunakan model 

pembelajaran problem based learning dan menggunakan model pembelajaran 

konvensional.  

Kedua kelompok tersebut kemudian menjalani proses perlakuan sesuai 

dengan program perlakuan yang telah disusun oleh peneliti. Sebelum dan 

sesudah proses perlakuan diprogramkan, dilakukan perlakuan awal dengan 

masing-masing kelompok mengisi angket self efficacy yang telah disediakan 

peneliti, setelah angket terisi kemudian kelompok-kelompok tersebut 

melakukan gerak awal pertahanan diri bebas sesuai dengan kejahatan atau 

kekerasan yang dilakukan oleh peneliti. Program perlakuan disusun sebanyak 

14 kali pertemuan, seperti berikut: 

Tabel 3.1 

Jadwal Perlakuan Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

No Tanggal dan 

Hari 

Kegiatan No Tanggal dan 

Hari 

Kegiatan 

1 14 Oktober 2015, 

Rabu 

Pembelajaran Beladiri- 

gerak pertahanan diri 

(bebas) 

1 14 Oktober 

2015, Rabu 

Pembelajaran 

Beladiri- gerak 

pertahanan diri 
(bebas) 
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2 16 Oktober 2015, 

Jumat 

Pemahaman 

pembelajaran beladiri-

Mengenal titik lemah 
manusia 

2 16 Oktober 

2015, Jumat 

Pemahaman 

pembelajaran beladiri-

Mengenal titik lemah 
manusia 

3 17 Oktober 2015, 

Sabtu 

Pemahaman 

pembelajaran beladiri-

mengenal beberapa 
bentuk kejahatan dan 

kekerasan 

3 17 Oktober 

2015, Sabtu 

Pemahaman 

pembelajaran beladiri-

mengenal beberapa 
bentuk kejahatan dan 

kekerasan 

4 20 Oktober 2015, 
Selasa 

Pembelajaran Beladiri- 
gerak dasar pertahanan 

diri  

4 20 Oktober 
2015, Selasa 

Pembelajaran 
Beladiri- gerak dasar 

pertahanan diri  

5 22 Oktober 2015, 

Kamis 

Pembelajaran Beladiri- 

gerak pertahanan diri 

pada kejahatan 

penjambretan 

5 22 Oktober 

2015, Kamis 

Pembelajaran 

Beladiri- gerak 

pertahanan diri pada 

kejahatan 
penjambretan 

6 23 Oktober 2015, 

Jumat 

Pembelajaran Beladiri- 

gerak pertahanan diri 

pada kejahatan 
penusukan 

6 23 Oktober 

2015, Jumat 

Pembelajaran 

Beladiri- gerak 

pertahanan diri pada 
kejahatan penusukan 

7 24 Oktober 2015, 
Sabtu 

Pembelajaran Beladiri- 
gerak pertahanan diri 

pada kejahatan 

pencekikan 

7 24 Oktober 
2015, Sabtu 

Pembelajaran 
Beladiri- gerak 

pertahanan diri pada 

kejahatan pencekikan 

8 27 Oktober 2015, 

Selasa 

Pembelajaran Beladiri- 

gerak pertahanan diri 

pada kejahatan 

penodongan 

8  27 Oktober 

2015, Selasa 

Pembelajaran 

Beladiri- gerak 

pertahanan diri pada 

kejahatan penodongan 

9 29 Oktober 2015, 

Kamis 

Pembelajaran Beladiri- 

pengulangan gerak 

pertahanan diri 
menggunakan benda 

sekitar 

9 29 Oktober 

2015, Kamis 

Pembelajaran 

Beladiri- pengulangan 

gerak pertahanan diri 
menggunakan benda 

sekitar 

10 30 Oktober 2015, 
Jumat 

Pembelajaran Beladiri- 
pengulangan gerak 

pertahanan diri pada 

kejahatan penjambretan 

10 30 Oktober 
2015, Jumat 

Pembelajaran 
Beladiri- pengulangan 

gerak pertahanan diri 

pada kejahatan 

penjambretan 

11 31 Oktober 2015, 

Sabtu 

Pembelajaran Beladiri- 

pengulangan gerak 

pertahanan diri pada 

kejahatan penusukan 

11 31 Oktober 

2015, Sabtu 

Pembelajaran 

Beladiri- pengulangan 

gerak pertahanan diri 

pada kejahatan 
penusukan 

12 3 November 2015, 

Selasa 

Pembelajaran Beladiri- 

pengulangan gerak 

pertahanan diri pada 
kejahatan pencekikan 

12 3 November 

2015, Selasa 

Pembelajaran 

Beladiri- pengulangan 

gerak pertahanan diri 
pada kejahatan 

pencekikan 

13 5 November 2015, 
Kamis 

Pembelajaran Beladiri- 
pengulangan gerak 

pertahanan diri pada 

kejahatan penodongan 

13 5 November 
2015, Kamis 

Pembelajaran 
Beladiri- pengulangan 

gerak pertahanan diri 

pada kejahatan 

penodongan 
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14 6  November 

2015, Jumat 

Pembelajaran Beladiri- 

pengulangan gerak 

pertahanan diri 
menggunakan benda 

sekitar 

14 6  November 

2015, Jumat 

Pembelajaran 

Beladiri- pengulangan 

gerak pertahanan diri 
menggunakan benda 

sekitar 

Lanjutan Tabel 3.1 

Kemudian diukur kembali dengan mengisi angket self efficacy dan 

melakukan gerak pertahanan dirinya melalui lembar observasi. Kemudian 

dibandingkan antara pengumpulan awal dan pengumpulan akhir melalui 

statistik sederhana uji t, apakah akan ditemukan perbedaan pengaruh 

pertahanan diri pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam hal 

pertahanan diri dan self efficacy nya. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman 

peneliti agar proses dan langkah-langkah penelitian dapat berjalan sesuai 

dengan prosedur yang benar dan mencapai kepada tujuan yang diharapkan. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest- posttest control 

group design. Sugiyono (2014, hlm. 112) bahwa “dalam desain ini terdapat 

dua kelompok yang dipilih, kemudian diberi pretest untuk mengetahui 

keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol”. 

Dalam desain penelitian yang menjelaskan mengenai hubungan antara 

suatu variabel dengan variabel lainnya peneliti harus cermat dalam 

menentukan secara jelas yang mana variable bebas (independent variable) dan 

mana veriabel terikatnya (dependent variable). Desain penelitiannya sebagai 

berikut:  

Gambar  3. 1   
Pretest- Posttest Control Group Design 

 

 

 

Sumber : Sugiyono, 2014, hlm. 112 

Keterangan: 

O1 X O2 

O3  O4 
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O1 :  Pretest (tes awal) yang dilaksanakan pada sampel kelompok eksperimen 

O2 : Posttest (tes akhir) yang dilaksanakan pada sampel kelompok eksperimen 

X : Perlakuan menggunakan model pembelajaran problem based learning 

O3 : Pretest (tes awal) yang dilaksanakan pada sampel kelompok kontrol 

O4 : Posttest (tes akhir) yang dilaksanakan pada sampel kelompok kontrol 

Adapun prosedur dari rancangan penelitian tersebut di atas adalah 

sebagai berikut : 

a) Menentukan sampel dari populasi. 
b) Memberikan perlakuan teknik pertahanan diri melalui proses pembelajaran 

problem based learning. 

c) Melakukan tes akhir (Posttest) setelah diberi perlakuan kemudian 
menghitung rata-rata. 

d) Menghitung perbedaan antara hasil kelompok eksperimen (melalui proses 
pembelajaran problem based learning) dan kelompok kontrol (melalui 
proses pembelajaran konvensional) setelah diberi perlakuan. 

e) Langkah terakhir memakai pengujian hipotesis untuk menentukan apakah 
perbedaan itu cukup berarti menerima hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini atau sebaliknya. 
Dalam penelitian ini terdapat konsep mengenai langkah-langkah 

penelitian yang menjelaskan alur mengenai penelitian yang akan dilakukan, 

berikut konsep langkah-langkah penelitian;  

Gambar 3.2 

Langkah- Langkah Penelitian 
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(Angket Self Efficacy) 

Sample Kelompok Eksperimen 
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Pembelajaran Problem Based Learning) 

Pretest Observasi 
 (Pertahanan Diri) 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Dalam suatu penelitian beberapa hal penting yang perlu diperhatikan 

yaitu mengenai obyek penelitian dan populasi. Menurut Sukardi (2013, hlm. 

53) bahwa: “Semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau 

benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi 

target kesimpulan dan hasil akhir suatu penelitian”. Menurut Sugiyono (2014, 

hlm. 117) mengenai pengertian populasi bahwa: “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan”. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa populasi bukan hanya 

orang, akan tetapi obyek atau benda-benda alam. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah atau hasil akhir suatu penelitian yang ada pada obyek atau subyek 

yang dipelajari melainkan seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subyek 

atau obyek tersebut. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswi SMP Negeri 

45 Bandung kelas VIII A dan VIII F. Peneliti memilih populasi ini karena 

kelas VIII merupakan siswa yang rentan dengan permasalahan kekerasan 

maupun kejahatan. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang dipilih. Dalam penelitian ini sampel yang peneliti akan 

gunakan yakni Sampling Purposive. Menurut Sugiyono (2014, hlm. 124) 

Posttest 
Angket Self Efficacy 

 

Posttest 
Angket Self Efficacy 

 

Pengolahan Data dan Analisis Data 

Kesimpulan 

Posttest Observasi (Pertahanan Diri) 
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bahwa Sampling Purposive merupakan “teknik penentuan sample dengan 

pertimbangan tertentu”. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel ini 

karena adanya pertimbangan untuk memilih kelas dengan karakteristik yang 

homogen. Yang dimaksud homogen oleh peneliti yakni siswi yang pernah 

mengalami kejahatan atau kekerasan di sekolah maupun diluar sekolah. 

Peneliti memilih siswa perempuan sebagai obyek penelitian dikarenakan 

siswi perempuan banyak dijadikan korban dalam peristiwa kejahatan yang 

terjadi. 

Setelah melakukan pertimbangan tersebut peneliti akhirnya memilih 20 

orang sebagai sampel penelitian. Peneliti menggunakan 10 orang siswa 

perempuan kelas VIII A sebagai kelompok eksperimen dan 10 orang kelas 

VIII F sebagai kelompok kontrol. Adapun tabel 3.2 kelompok eksperimen 

dan tabel 3.3 kelompok kontrol di bawah berikut : 

Tabel 3.2 

Kelompok Eksperimen 

Kelompok Eksperimen Kelas VIII A 

No Nama Usia 
Kemampuan Beladiri 

Lanjut Menengah Pemula 

1 MARCELLA THEO V 13 

  



2 PELANGI GITA K 13 

  



3 NABILA SONIA P 14 

 



 4 SELA RUSTIAN 13 

  



5 YULIANTI 14 

 



 6 LUTHFIA N 13 

  7 DIVANA SALVA M 13 

  



8 RIZKY WIDJAYA 13 

  



9 ANA PRALISTI 13 

  10 ZEFFIRA ARSY S 13 

 



  

Tabel 3.3 

Kelompok Kontrol 

Kelompok Kontrol VIII F 

No Nama Usia 
Kemampuan Beladiri 

Lanjut Menengah Pemula 

1 RATRI NUR R  14     
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2 Rr. LAURENT   13      
3 NAILA JASMINE  13      

4 KEISYA ALLYSA R  13      

5 ALIFA RAHMA S  13    


  

6 AMUNDA  13 


     

7 REGINA I S  14     

8 NAZWA FAUZIAH  13     

9 AZKA JASMINE  14 


     

10 NAURA ALIFA A  13   



   

 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen ini diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dan 

menguji hipotesis, penulis menggunakan alat ukur sebagai media atau alat 

pengumpulan data. Data yang dijadikan kajian, diperoleh melalui instrumen 

penelitian. Instrument penelitian merupakan suatu alat yang digunakan 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrument penelitian digunakan 

untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah 

teruji validitas dan reabilitasnya. (Sugiyono, 2014, hlm. 149) 

a. Angket (Kuesioner) 

Menurut Arikunto (2010, hlm. 152) “Angket tertutup atau kuesioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang sudah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih”. Alternatif dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2014, hlm. 134-135) bahwa: 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala 
likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 
menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan- pernyataan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 
berupa kata-kata antara lain: sangat setuju, setuju, ragu- ragu, tidak 

setuju, sangat tidak setuju. 
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Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan merupakan modifikasi 

alat ukur self efficacy pertahanan diri yang dibuat oleh Ihsan (2013, hlm. 55) 

disesuaikan dengan penelitian. Angket yang dibuat diawali dengan 

penyusunan kisi-kisi instrument penelitian yakni mengenai pertahanan diri, 

kemudian membentuk butir-butir pernyataan yang selanjutnya diberikan 

kepada responden. Lembar kisi-kisi dapat dilihat di dalam tabel dibawah 3.4 

dan pertanyaan angket self efficacy dilihat dalam tabel selanjutnya 3.5. 

Kemudian kategori yang disusun untuk penskoran dapat dilihat di tabel 3.6 

dan contoh mengenai cara pengisiannya dapat dilihat di tabel 3.7 dibawah ini. 

 

 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Indikator Self Efficacy 

 

Variabel 

 

Indikator   

 

Sub Indikator  

 

Deskripsi Sikap 

Nomor 

Butir Soal 

+ - 

 

Self Efficacy- 

Pertahanan 

Diri 

1. Menghindar atau 

Mengelak 

a. Mengalihkan 

Pembicaraan 

b. Berbohong  

c. Mengalihkan 

Pertanyaan 

d. Mengambil 

Langkah Seribu 

 Siswa memiliki pandangan 

positif terhadap 

permasalahan berdampak 

kerugian 

 Siswa memiliki keyakinan 

terhadap kemampuannya 

 Siswa menggunakan 

pengalaman hidup sebagai 

cara mengatasi kejahatan 

 

a) 1 

b) 3 

c) 5 

d) 11 

e) 17 

 

 

a) 2 

b) 6 

c) 8 

d) 10 

e) 18 

2. Meredam Serangan a. Bernegosiasi  

b. Mendorong 

Serangan 

c. Menangkis 

Serangan 

d. Menjauh dari 

Serangan 

 Siswa memiliki semangat 

juang dan tidak mudah 

menyerah 

 Siswa menampilkan sikap 

yang menunjukan keyakinan 

diri pada seluruh proses 

tindakan 

 Siswa menggunakan 

pengalaman hidup sebagai 

cara mengatasi kejahatan 

 

a) 1 

b) 13 

c) 15 

d) 17 

e) 19 

a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 12 
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3. Melumpuhkan 

Serangan 

a. Menggunakan 

benda sekitar 

sebagai alat 

serangan 

b. Mengunci 

Serangan 

c. Keberanian 

Bertindak 

d. Mengetahui titik 

kelemahan 

 Siswa memiliki keyakinan 

yang kuat terhadap potensi 

diri 

 Siswa mampu menyikapi 

situasi dan kondisi yang 

beragam 

 Siswa memiliki semangat 

juang dan tidak mudah 

menyerah 

a) 1 

b) 7 

c) 9 

d) 13 

e) 15 

f) 17 

g) 19 

a) 8 

b) 12 

c) 14 

d) 16 

e) 18 

4.   Melakukan 

Serangan Balasan 

 

a. Merasakan tarikan 

lawan 

b. Mengetahui titik 

kelemahan 

c. Melakukan 

Serangan yang 

sama 

d. Keberanian 

Bertindak 

 

 Siswa menggunakan 

kemampuan orang lain 

sebagai salah satu proses 

melindungi diri 

 Siswa memiliki 

keyakinanan terhadap 

kemampuan yang dimiliki 

 Siswa memiliki keyakinan 

yang kuat terhadap potensi 

diri 

a) 1 

b) 19 

c) 13 

d) 15 

e) 17 

f) 19 

a) 2 

b) 8 

c) 12 

d) 14 

e) 20 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 

Pertanyaan Angket Self Efficacy 

1. Saya Pernah berhasil menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan saya POSITIF 

2. Saya tidak dapat mengandalkan kemampuan melakukan serangan balasan untuk mencoba 

menghindar dari serangan kejahatan NEGATIF 

3. Saya menyukai menghindar atau mengelak saat seseorang menyerang saya POSITIF 

4. Kegagalan saya menghadapi situasi kejahatan membuat saya tidak yakin dapat melakukan 

serangan apabila saya menjadi korban NEGATIF 

5. Saya menunjukan sikap tenang karena saya dapat mengalihkan perhatian seseorang yang akan 

menyerang saya POSITIF 

6. Saya sering sekali tidak mampu menyelesaikan suatu masalah meski saya punya pengalaman 

dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut NEGATIF 

7. Saya yakin saya dapat meredam serangan dalam keadaan kejahatan sesulit apapun POSITIF 

8. Saat mengalami kegagalan saya merasa takut untuk mencoba lagi NEGATIF 

9. Saya yakin mampu melumpuhkan serangan ancaman kejahatan untuk menghadapi situasi-situasi 

kejahatan kapan dan dimanapun terjadi POSITIF 

10. Dengan berteriak atau berlari saya merasa tidak dapat mengahadapi kejahatan secara efektif dan 

benar NEGATIF 

11. Kegagalan dalam menghindar atau mengelak serangan kejahatan tidak membuat saya patah 

semangat POSITIF 

12. Saya seringkali rendah diri melihat teman-teman berhasil dalam melakukan  beberapa perlawanan 

kejahatan NEGATIF 

13. Saya yakin dapat melakukan penyerangan setelah saya belajar pertahanan diri POSITIF 
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14. Saya kesulitan melakukan gerakan-gerakan pertahanan diri dalam menyelesaikan serangan 

perlawanan NEGATIF 

15. Gerakan-gerakan yang sulit membuat saya semakin tertantang hingga mampu menguasainya 

POSITIF 

16. Saya mudah menyerah saat mengalami beberapa kesulitan kejahatan NEGATIF 

17. Bagi saya keselamatan nyawa tergantung dari diri kita sendiri POSITIF 

18. Saya merasa tidak mampu melindungi diri ketika mengalami kejahatan NEGATIF 

19. Saya berusaha mengembangkan bakat kemampuan bertahan saya melalui kegiatan belajar gerak  

pertahanan diri yang ada disekolah POSITIF 

20. Saya sering kali tidak mampu dalam menghindar atau mengelak serangan kejahatan walaupun 

sebenarnya memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukannya NEGATIF 

Sumber: Drs. Elih Ihsan, M.Si, Psikologi 2015 

Tabel 3.6 

Kategori Penskoran Alternatif Jawaban 

 

Alternatif Jawaban 

Skor Alternatif Jawaban 

Positif  Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (ST) 4 2 

Ragu-Ragu (RG) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

 

 

 

 

Tabel 3.7 

Contoh Angket Self Efficacy Pertahanan Diri 

 

No 

 

Pertanyaan  

Pilihan Jawaban 

SS ST RG TS STS 

 

1 

 

Saya senang berolahraga 

 

  

    

 

b. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi (1986, hlm. 203) bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan. 

Observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi 

berperan serta) dan non participant observation. Dalam penelitian ini peneliti 
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menggunakan participant observation (observasi berperan serta) dikarenakan 

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. 

Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut serta dalam melakukan setiap 

kegiatan yang dilakukan dan merasakan suka maupun dukanya. Tujuan 

peneliti memilih observasi partisipan ini ialah agar data yang diperoleh lebih 

tajam, lengkap dan terpercaya juga mengetahui tingkat makna dari setiap 

perubahan perilaku yang terjadi. 

Proses pengamatan yang dilakukan dalam observasi ini menggunakan 

observasi peer (pengamatan sejawat) yaitu yang dilakukan oleh guru dibantu 

oleh observer (guru penjas dan teman) pengamatan melalui rekaman video 

maupun penilaian secara langsung yang dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan melalui observasi ini ditujukan untuk 

melengkapi hasil pengolahan data dari self efficacy siswa dalam gerak 

pertahanan diri.  Adapun kisi-kisi observasi pertahanan diri dapat dilihat 

dibawah ini tabel 3.8. Kategori penskoran dapat dilihat pada tabel 3.9, 

kemudian contoh lembar penilaian observasi dapat dilihat pada tabel 3.10. 

 

 

 

Tabel 3.8 

Kisi-Kisi Observasi Pertahanan Diri 

1. Menghindar atau Mengelak 

Kriteria Skor 

Siswa berusaha menghindar atau mengelak dan tidak terkena serangan  3 

Siswa berusaha menghindar atau mengelak tetapi rentan terkena serangan  2 

Siswa berusaha menghindar atau mengelak tetapi masih terkena serangan  1 

 

2. Meredam Serangan 

Kriteria Skor 

Siswa berusaha meredam serangan dengan menangkis serangan lawan  3 

Siswa berusaha meredam serangan dengan menjauhkan diri dari serangan 

lawan 

2 
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Siswa berusaha meredam serangan tetapi masih terkena serangan lawan 1 

 

3. Melakukan Serangan Balasan  

Kriteria Skor 

Siswa dapat melakukan serangan balasan dengan memanfaatkan benda sekitar 

sebagai alat membalas serangan 

3 

Siswa dapat melakukan balasan dengan kemampuan pertahanan diri untuk 

membalas serangan 

2 

Siswa dapat melakukan serangan balasan tetapi masih tertahan serangan 1 

 

4. Melumpuhkan Serangan 

Kriteria Skor 

Siswa berusaha melumpuhkan serangan dengan menggunakan benda sekitar 

sebagai alat serangan 

3 

Siswa berusaha melumpuhkan serangan dengan melakukan serangan yang 

sama 

2 

Siswa berusaha melumpuhkan serangan tetapi masih terkena serangan lawan  1 

 
Tabel 3.9 

Kategori Penskoran Alternatif Jawaban 

 
No  Alternatif Jawaban Skor 

1 Baik  3 

2 Cukup 2 

3 Kurang 1 

  
 

 

 

Tabel 3.10 

Contoh Lembar Penilaian Observasi 

 
 

Kriteria 

 

Kinerja  

Penilaian 

Guru 

1 2 3 1 2 3 
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Melumpuhkan 

Serangan 

Siswa 

berusaha 

menghindar 

atau 

mengelak dan 

tidak terkena 

serangan 

 

Siswa 

berusaha 

menghindar 

atau 

mengelak 

tetapi rentan 

terkena 

serangan 

Siswa 

berusaha 

menghindar 

atau 

mengelak 

tetapi masih 

terkena 

serangan 

  

 

 

 

 

 

E. Uji  Coba Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Sugiyono, (2009, hlm. 173) bahwa “Dalam ranah penelitian 

terdapat dua macam instrument, yakni instrument tes dan instrumen nontes”. 

Instrument tes digunakan untuk mengukur prestasi belajar, sedangkan 

instrument nontes digunakan untuk mengukur sikap. Jawaban dari instrumen 

tes dapat berupa jawaban “benar” atau “salah”, sedangkan jawaban non tes 

dapat bersifat “positif” atau “negatif”. 

Pada penelitian ini, uji coba angket dilaksanakan pada siswa kelas VIII  

SMPN 37 Bandung sebanyak 20 orang siswa perempuan. Sebelum siswa 

mengisi angket yang telah disebarkan peneliti memberikan pemahaman 

mengenai petunjuk pengisiannya. Agar memudahkan dalam proses 

perhitungan statistik peneliti menggunakan perhitungan dengan SPSS 17.0. 

Untuk lebih jelas hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Validitas 
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Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Pertanyaan 1 72.45 131.418 .650 .868 

Pertanyaan 2 73.55 133.103 .492 .873 

Pertanyaan 3 72.85 140.134 .650 .878 

Pertanyaan 4 72.45 131.418 .304 .868 

Pertanyaan 5 72.35 131.713 .543 .871 

Pertanyaan 6 72.80 135.958 .447 .874 

Pertanyaan 7 72.90 123.779 .718 .864 

Pertanyaan 8 72.90 123.779 .718 .864 

Pertanyaan 9 72.40 131.305 .675 .867 

Pertanyaan 10 72.40 131.305 .675 .867 

Pertanyaan 11 72.90 150.095 -.144 .894 

Pertanyaan 12 72.25 133.250 .540 .871 

Pertanyaan 13 72.00 133.684 .629 .869 

Pertanyaan 14 72.80 131.747 .459 .874 

Pertanyaan 15 72.20 133.221 .600 .870 

Pertanyaan 16 72.75 145.566 -.006 .893 

Pertanyaan 17 72.25 133.250 .540 .871 

Pertanyaan 18 73.05 135.734 .369 .877 

Pertanyaan 19 72.00 133.684 .629 .869 

Pertanyaan 20 72.35 131.713 .543 .871 

 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas item valid diperoleh sebanyak 16 

butir pertanyaan sedangkan item tidak valid terdapat 4 butir pertanyaan. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu 

penelitian. Menurut Arikunto (2006, hlm. 178) bahwa reliabilitas menunjukan 

pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah 

baik. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan”. Dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa instrument kuesioner (angket) 
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dapat diandalkan sebagai alat ukur yang mampu mengungkap data sehingga 

dapat dipercaya. 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mencari reliabilitas 

adalah menggunakan penghitungan statistik SPSS 17.0. Prosedur dalam 

penghitungan menggunakan SPSS 17.0 yaitu pertama memasukan data tiap 

butir item ke dalam menu data view, kemudian klik analysis-scale-reliability 

analysis. Berikut Tabel hasil dari uji reliabilitas instrument yang telah 

dilakukan pada tabel 3.12. 

Tabel 3.12 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.879 20 

 

Menurut kriteria dari Guilford dalam Sugiono (dalam Anonim, 2011, 

hlm. 37-38) koefisien reliabilitas Alpha Cronbach terbagi menjadi sebagai 

berikut: 

Tabel 3.13 

Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

Kriteria Koefisien Reliabilitas α 

Sangat Reliabel > 0,900 

Reliabel 0,700 – 0,900 

Cukup Reliabel 0,400 – 0,700 

Kurang Reliabel 0,200 – 0,400 

Tidak Reliabel < 0,200 

(dalam;http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s_psi_0705114_chapter3) 

Dari hasil perhitungan SPSS 17.0 di dapat nilai reliabilitas sebesar 0.879 

(87.9%) untuk angket self efficacy dari 20 butir pernyataan. Hal tersebut 

menunjukan bahwa instrument kuesioner (angket) self efficacy ini termasuk 

ke dalam kriteria Reliabel (dapat dipercaya). 
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F. Prosedur Penelitian 

Perkembangan yang positif dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran problem based learning diperlukan 

prosedur pelaksanaan penelitian dalam jangka waktu tertentu.  Mengenai 

lamanya latihan atau pembelajaran Harre (dalam Harsono, 1988, hlm. 106) 

berpendapat bahwa “Macrocycle adalah suatu siklus jangka panjang yang 

bisa memakan waktu 6 bulan, 1 tahun, sampai beberapa tahun, mesocycle 

lamanya antara 3 – 6 minggu, dan microcycle kurang dari  3 minggu, bisa 

satu atau 2 minggu”. Berdasarkan penjelasan di atas penulis menggunakan 

mesocycle sebagai  lamanya latihan atau pembelajaran, karena metode ini 

tidak membutuhkan waktu yang lama dikarenakan di sekolah mata pelajaran 

pendidikan jasmani dalam seminggu hanya satu kali pertemuan, oleh karena 

itu peneliti dalam penelitian ini menambah jumlah pertemuan menjadi 3  kali 

pertemuan dalam seminggu. 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 45 Bandung bertempat di Jalan  

Yogyakarta No. 01 Antapani Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 

12 Oktober 2015 sampai 16 November 2015. Total penelitian dilakukan 16 

kali pertemuan dengan intensitas pertemuan 3 kali dalam seminggu selama 5 

minggu. 

G.  Program Perlakuan 

1. Langkah-langkah Pembelajaran Problem Based Learning 

Tabel 3.14 

Langkah-langkah Program Perlakuan 

Kelompok Eksperimen 

Langkah-langkah 

Pembelajaran 

Problem Based 

Learning 

Tujuan Siswa Guru 

 
Menyadari masalah 

 
 
 

 

 
Melatih siswa peka 
terhadap permasalahan 
sosial yang terjadi di 
sekitar mereka 

 
Mengidentifikasi 
permasalahan-permasalahan 
kekerasan atau kejahatan 
 
 

 
Membimbing siswa dalam 
mengidentifikasi 
permasalahan-pemasalahan 
kekerasan atau kejahatan 
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Merumuskan masalah 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Melatih siswa 
memfokuskan 
pengetahuan yang 
dimiliki pada suatu hal 
 
 
 
 

 
Memilih beberapa aksi 
kekerasan dan kejahatan yang 
menurutnya menarik untuk 
diketahui solusinya lebih rinci. 
Kemudian menjadi 
permasalahan yang dipilih 
untuk diketahui solusinya 
melalui pembelajaran gerak 
pertahanan diri 

 
Membimbing siswa dalam 
memilih beberapa aksi 
kekerasan atau kejahatan 
untuk menjadi topik 
permasalahan yang tepat dan 
akan diselesaikan melalui 
pembelajaran gerak 
pertahanan diri 
 

Merumuskan sebab-
akibat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menentukan berbagai 
kemungkinan atau 
berbagai penyelesaian 
permasalahan dari 
kekerasan atau 
kejahatan yang terjadi 
 
 
 
 
 
 
 

Mengidentifikasi sebab-akibat 
dari permasalahan yang telah 
dipilih dan menentukan 
kemungkinan penyelesaian 
permasalahan-permasalahan 
tersebut, serta mulai 
menuangkan penyelesaiannya 
melalui bentuk gerak atau 
tindakan 
 
 
 
 
 
 

Mengarahkan siswa dalam 
mengembangkan sebab-akibat 
dari permasalahan yang telah 
dipilih dan meminta siswa 
untuk mulai mengenal titik 
lemah manusia, kemudian 
menuangkan gagasan yang 
didapat melalui bentuk 
gerakan atau tindakan 
 
Menjadi fasilitator dan 
narasumber dalam menjawab 
pertanyaan siswa ketika siswa 
menghadapi kesulitan dalam 
mengenali titik lemah manusia 

Mengumpulkan data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memperkaya 
pengetahuan siswa 
terhadap masalah yang 
dipilih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengumpulkan data melalui 
pengalaman yang dimiliki atau 
pengetahuan yang baru 
diketahui dan 
mengembangkannya dalam 
bentuk gerakan atau tindakan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengarahkan siswa untuk 
menggali pengalaman dan 
pengetahuan baru yang telah 
dimiliki 
 
Menjadi fasilitator dan 
narasumber dalam menjawab 
pertanyaan siswa ketika siswa 
menghadapi kesulitan dalam 
mengembangkan dan 
menentukan gerakan atau 
tindakan yang sesuai dengan 
masing-masing permasalahan 
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Menentukan pilihan 
penyelesaian 

 

Kecakapan memilih 
alternatif penyelesaian 

Mengambil keputusan tentang 
cara penyelesaian yang akan 
dijadikan salah satu solusi 
untuk mempertahankan diri 
dari serangan lawan 

Mengarahkan siswa dalam 
memilih bentuk penyelesaian 
yang tepat untuk 
mempertahankan diri dari 
serangan lawan 
 
Menjadi fasilitator dan 
narasumber dalam menjawab 
pertanyaan siswa menghadapi 
kesulitan dalam menentukan 
penyelesaian yang tepat 

 

2. Panduan Ringkas Proses Perlakuan 

 Panduan ringkas proses perlakuan merupakan perencanaan guru 

untuk membentuk perilaku siswa. Pada awal pembelajaran guru 

memberikan tugas untuk siswa mencari tahu bentuk permasalahan 

kekerasan atau kejahatan yang memungkinkan terjadi kepada siswa, 

siswa merespon tugas yang diberikan oleh guru dengan menjawab tugas 

tersebut dengan semangat tinggi. Tugas guru mengarahkan hasil temuan 

siswa dan jawaban siswa untuk dijadikan tugas inti dari bentuk 

permasalahan, terdapat beberapa bentuk permasalahan yang akan 

menjadi fokus pembelajaran yaitu pencekikan, penodongan, penusukan, 

dan penjambretan. Dalam hal ini, guru melibatkan siswa dalam 

menyiapkan fokus pembelajaran untuk dilanjutkan ke perlakuan yang 

selanjutnya. 

Kemudian guru menugaskan siswa untuk mengetahui titik 

kelemahan manusia, siswa pun merespon hinggga mampu mengetahui 

beberapa hal yang menjadi titik kelemahan manusia. Dari setiap tugas 

yang diberikan oleh guru, siswa dapat mengembangkan proses berfikir 

antara bentuk permasalahan dan titik kelemahan manusia, dari 

keterhubungan tersebut siswa dapat menciptakan gerakan terhadap 

permasalahan yang diberikan oleh guru melalui bentuk gerak pertahanan 

diri, untuk menguatkan gerak tersebut tugas guru memicu kemampuan 

siswa dengan memberikan gerak dasar pertahanan diri pada akhirnya 

siswa dapat mengeksplorasi antara bentuk permasalahan, titik kelemahan 
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manusia dan gerak dasar pertahanan diri. Sehingga menghasilkan gerak 

pertahanan diri yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang menjadi 

fokus pembelajaran. Siswa berinisiatif untuk menciptakan pembelajaran 

dalam bentuk sebenarnya dengan menyiapkan peralatan yang sesuai 

dengan beberapa bentuk permasalahan seperti membuat pisau, pistol, 

kampak, dan hp dari barang bekas. Pada proses penemuan gerak 

pertahanan diri, ketidakyakinan siswa mulai muncul siswa berinisiatif 

kembali untuk melihat tayangan video melalui internet mencangkup 

gerak pertahanan diri, pada akhirnya siswa dapat menjelaskan dan 

melakukan gerak pertahanan diri yang mereka yakini sebagai gerakan 

ampuh untuk mengatasi kesulitan pada saat mengalami kekerasan dan 

kejahatan yang terjadi, guru menguatkan hasil penemuan siswa dan 

mengarahkan hal apa saja yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan 

kejahatan dan kekerasan. 

Sedangkan pada awal pembelajaran pada model konvensional guru 

memberi apersepsi terhadap siswa dan memberikan motivasi kepada 

siswa tentang materi gerak pertahanan diri yang akan diajarkan, guru 

menerangkan bahan ajar secara verbal, guru memberikan contoh kepada 

siswa untuk melakukan penyerangan ketika mengalami permasalahan 

kejahatan dan kekerasan, guru memberi kesempatan untuk siswa 

bertanya dan menjawab pertanyaannya, guru memberikan tugas mencari 

tahu gerakan lain selain gerakan yang dicontohkan oleh guru kepada 

siswa yang sesuai dengan materi gerak pertahanan diri, respon siswa 

hanya menjawab dan melakukan gerakan pertahanan diri yang sama 

sesuai dengan yang dicontohkan oleh guru sebelumnya, guru 

mengkonfirmasi tugas yang telah siswa selesaikan, guru menuntun siswa 

untuk menyimpulkan inti pelajaran yang selalu dicontohkan oleh guru. 

Guru memberi tanggapan kesimpulan, Guru memberi kesimpulan dan 

penguatan hasil yang didapatkan oleh siswa mengenai gerakan 

pertahanan diri untuk menghadapi kejahatan dan kekerasan yang dialami. 
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H. Teknik Analisis Data 

Dari data hasil tes yang telah diperoleh sebelumnya merupakan data yang 

masih mentah sehingga diperlukan pengolahan data untuk membakukannya. 

Data-data yang telah dibakukan tersebut dapat diolah dan dianalisis untuk 

menghasilkan suatu hubungan yang sesuai melalui data-data tersebut. 

Pengolahan data pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

perbedaan model pembelajaran yang memberikan pengaruh lebih besar antara 

model pembelajaran problem based learning dan model pembelajaran 

konvensional dalam pembelajaran pendidikan jasmani terhadap pertahanan 

diri siswa. Sugiono (2014, hlm. 147) bahwa “ Bila penelitian ingin membuat 

kesimpulan maka teknik yang digunakan dengan statistik yang digunakan 

adalah statistik inferensial”. Dalam penelitian ini membuat kesimpulan 

menggunakan teknik dengan statistik parametrik dan statistik non parametrik. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.0. Langkah-

langkah pengolahan data untuk menjawab hipotesis-hipotesis yang telah 

diajukan sebelumnya oleh peneliti, yaitu: 

a. Menyajikan Statistik Deskriptif  

Menyajikan statistik deskriptif nilai pretest, posttest, skor gain self 

efficacy kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang meliputi nilai rata-

rata (mean), simpangan baku (std. deviation), nilai maximum, dan minimum. 

b. Uji Normalitas Data  

Normalitas data bertujuan untuk menguji normal tidaknya data pretest 

dan posttest baik di kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Setelah 

menghitung rata–rata dan simpangan baku dari hasil pengumpulan data, 

langkah selanjutnya menghitung normalitas data. Pada pengujian persyaratan 

analisis dilakukan untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga yakni 

menguji normalitas dan homogenitas data mengenai kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Dalam normalitas data yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah menggunakan pengujian normalitas (Test of normality) dilakukan 

dengan menggunakan SPSS Statistics 17.0 metode One Sample Kolmogorov 

Smirnov. Uji normalitas dengan metode ini memiliki tingkat normalitas lebih 
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tinggi. Langkah- langkah analisis pada SPSS Statistics 17.0. Priyatno (2014, 

hlm. 75-77) bahwa langkah- langkah analisis data pada SPSS sebagai berikut: 

1. Buka program SPSS  
2. Pada halaman SPSS yang telah terbuka, klik variable view, ,maka akan 

terbuka halaman variable view 

3. Pada kolom name baris pertama ketik kelompok, pada label bisa 
dikosongkan, dan untuk kolom lainnya biarkan isian default. Pada name 

baris kedua ketik nilai, pada label dikosongkan dan untuk kolom lainnya 
biarkan isian default 

4. Buka halaman data view dengan klik data view 

5. Isikan data 
6. Selanjutnya klik analyze >> nonparametric tests>> legacy dialogs >> 1 

sample K-S 
7. Setelah itu akan terbuka kotak dialog one sample kolmogrov- smirnov 
8. Masukan variable kelompok dan nilai ke kotak test variable list, 

selanjutnya klik tombol OK. Hasil output normalitas akan muncul. 

Untuk membaca hasil output Priyatno (2014, hlm 77-78) bahwa 

“Interpretasi dari hasil output melihat nilai signifikansi (asymp sig 2-tailed). 

Jika nilai signifikansi< 0,05, maka data tidak berdistribusi normal dan jika 

nilai signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi normal”. 

c. Uji Homogenitas Data 

Setelah normalitas data diketahui maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis homogenitas data. Selanjutnya menguji homogenitas dilakukan 

terhadap data pretest dan posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah kedua kelompok tersebut 

berasal dari variansi yang sama atau tidak. Apabila kedua kelompok berasal 

dari variansi yang berbeda, maka kedua kelompok tersebut tidak bisa 

dibandingkan. Untuk menguji homogenitas menggunakan one way anova. 

Langkah- langkah uji homogenitas tersebut adalah: 

1. Klik SPSS statistic 17.0  

2. Pada halaman SPSS yang terbuka, klik variable view, selanjutnya 
membuat variable. Pada kolom name ketik nilai, pada decimal ganti 
menjadi 0, pada label ketik kelompok, untuk kolom measure pastikan 

terpilih scale, pada kolom values buat values 1= kelompok eksperimen, 
dan 2= kelompok control 
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3. Jika sudah, masuk ke halaman data view dengan klik data view, dan 

masukkan data  
4. Selanjutnya, klik analyze>>compare means>>one way anova 

5. Masukkan variable nilai ke kotak dependent list dan variable kelompok 
ke kotak factor, setelah itu klik tombol option dan ceklis homogeneity of 
variance test, klik continue dan klik OK 

Untuk membaca hasil output Priyatno (2014, hlm. 88) menjelaskan 

bahwa “Interpretasi dari hasil output test of homogeneity of variances dengan 

melihat nilai signifikansi (asymp sig 2-tailed). Kriteria pengujian jika nilai 

signifikansi < 0,05, maka data tidak homogen dan jika nilai signifikansi > 

0,05, maka data homogen”. 

 

 

d. Uji Hipotesis 

Setelah sudah diketahui statistik deskriptif, uji normalitas dan uji 

homogenitas langkah selanjutnya uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini ada tiga hipotesis. 

1. Uji Paired Samples Test 

Untuk menguji hipotesis kesatu dan kedua menggunakan SPSS statistics 

17.0 yaitu uji paired samples test yaitu untuk menguji perbedaan rata- rata 

antara dua kelompok data yang berpasangan. Langkah- langkah pengujian 

hipotesis: 

1. Membuat hipotesis dengan kalimat 
2. Membuat kriteria pengujian berdasarkan signifikansi 
3. Melakukan langkah- langkah pengujian dengan SPSS 17 

4. Buka SPSS statistics 17.0 > masuk halaman SPSS klik variable view 
5. Pada kolom name baris pertama ketik pretest, pada label ketik pretest 

kreativitas kelompok eksperimen, pada kolom name baris kedua ketik 
posttest, pada label ketik posttest kreativitas kelompok eksperimen 

6. Jika sudah, masuk ke halaman data view dengan klik data view, maka 

akan terbuka halaman data view. Selanjutnya isikan data hasil pretest dan 
posttest 

7. Selanjutnya, klik analyze>> compare means>>paired samples test 
8. Masukkan variabel pretest dan posttest kelompok eksperimen ke kotak 

paired variables (variable 1 dan variable 2) dan klik OK 
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Analisis data untuk menguji hipotesis pertama yaitu menetapkan 

hipotesis : 
Ho : Model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani tidak berpengaruh signifikan terhadap self efficacy 

pertahanan diri siswa SMP Negeri 45 Bandung 

H1 : Model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani berpengaruh signifikan terhadap self efficacy pertahanan 

diri siswa SMP Negeri 45 Bandung 

Pedoman pengambilan keputusan untuk analisis data dari uji hipotesis 

dengan melakukan perbandingan nilai signifikansi dengan α (0,05) dengan 

kriteria penilaian berdasarkan signifikansi, yaitu: jika nilai signifikansi< 0,05, 

maka H0 ditolak, dan jika nilai signifikansi> 0,05, maka H0 diterima. 

Analisis data untuk menguji hipotesis kedua yaitu menetapkan hipotesis  

Ho : Model pembelajaran konvensional dalam  pembelajaran 

pendidikan jasmani tidak berpengaruh signifikan terhadap self efficacy 

pertahanan diri siswa SMP Negeri 45 Bandung 

H1  : Model pembelajaran konvensional dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani berpengaruh signifikan terhadap self efficacy pertahanan 

diri siswa SMP Negeri 45 Bandung 

Pedoman pengambilan keputusan untuk analisis data dari uji hipotesis 

dengan melakukan perbandingan nilai signifikansi dengan α (0,05) dengan 

kriteria penilaian berdasarkan nilai signifikansi, yaitu: jika nilai signifikansi< 

0,05, maka H0 ditolak dan jika nilai signifikansi> 0,05, maka H0 diterima. 

2. Uji Skor Gain Independent Samples Test 

Untuk menguji dan menjawab hipotesis ketiga menggunakan analisis 

statistik dengan SPSS Statistics 17.0 yaitu independent samples test. dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membuat hipotesis dengan kalimat dan hipotesis dengan statistik 

b. Membuat kriteria pengujian berdasarkan signifikansi  
c. Membuat tabel pada lembar variabel view dari SPSS data editor dan 

membuat nama skor pada kolom yang tersedia untuk nilai tes self efficacy 

dan membuat nama kelompok untuk kelompok yang menjadi sampel. 
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d. Memasukan nama kelompok pada kolom kelompok dan memasukan nilai 

tes self efficacy pada kolom skor sesuai dengan perolehan kelompok. 
e. Pada toolbars klik Analyze pilih Compare Means, pilih independent-

samples test, kemudian klik. 
f. Pada lembar  independent-samples test, masukan skor pada test variable 

dan kelompok pada grouping variable. 

g. Klik define groups dan ketik 1 pada box group 1 dan ketik 2 pada box 
group 2, klik continue. 

h. Klik OK untuk mengetahui hasilnya. 

Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang ketiga ini maka peneliti 

menetapkan hipotesis, yaitu: 

Ho  : Tidak terdapat perbedaan signifikan self efficacy pertahanan diri 

diantara siswa yang diberi perlakuan problem based learning dengan siswa 

yang diberi perlakuan konvensional dalam pendidikan jasmani terhadap siswa 

kelas VIII SMPN 45 Bandung. 

H1  :  Terdapat perbedaan signifikan self efficacy pertahanan diri 

diantara siswa yang diberi perlakuan problem based learning dengan siswa 

yang diberi perlakuan konvensional dalam pendidikan jasmani terhadap siswa 

kelas VIII SMPN 45 Bandung. 

Pedoman pengambilan keputusan untuk analisis data dari output uji 

independent samples test, dengan kriteria penilaian berdasarkan nilai 

signifikansi, yaitu: jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak dan jika 

nilai signifikansi  > 0,05, maka H0 diterima. 


